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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

PRAhA, PlZEň, PARdubicE, OstRAVA, KutNÁ hORA, hRAdEc KRÁlOVé



Šest dní, šest měst, pět jedinečných koncertů a festival. To je 
Live Jukebox Tour / Rock for People Home, unikátní projekt 
festivalu Rock for People a MALL.CZ, který ve dnech 15. - 20. 
června rozehrál Českou republiku.

V změněné podobě tak proběhl jeden z nejstarších a 
největších českých festivalů - Rock for People. Hudebníky 
a fanoušky se organizátoři rozhodli propojit ve vybraných 
městech naživo a online, aby byly koncerty dostupné všem i 
přes bezpečnostní opatření spojených s pandemií koronaviru. 

Koncertní série Live Jukebox Tour odstartovala 15. června 
a představila se v pěti dnech v pěti českých městech - 
Praze, Plzni, Pardubicích, Ostravě a Kutné Hoře na nádvoří 
vybraných partnerských pivovarů. Samostatné speciální 
koncerty známých českých kapel a hudebníků - Gaia Mesiah, 

Pokáče, Vypsané fiXy, Kapitána Dema a Johna Wolfhookera 
- proběhly přímo v pojízdném live jukeboxu, fanoušci si sami 
online navolili pořadí písní z rejstříku daného umělce. Živá 
vystoupení s kapacitou pro omezený počet návštěvníků z 
důvodů bezpečnostních opatření byl streamován na MALL.TV. 
S každou kapelou vznikl také díl seriálu MALL.TV s názvem 
Na šňůře.

Finální zastávka turné Rock for People Home proběhla 
20. června v královéhradeckém Festivalparku. V areálu 
uzpůsobeném pro 500 návštěvníků se na open-air scéně, 
vytvořené z hangáru, prostřídali všichni uvedení umělci v 
klasických festivalových setech. Během Rock for People Home 
bylo také oznámeno datum konání RfP 2021 i první dvacítka 
potvrzených interpretů. 
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https://www.mall.tv/na-snure


▶ Mediální plnění obsahuje mediální plochy na platformě Rock for People Home, na relevantních mediálních platformách Czech News Centre,  
 na internetové televizi Mall TV, na dedikované landing page Mall.cz a v rádiích sítě Active. 
▶ Objem plnění je odhadovaná střední hodnota a bude přizpůsobena dle cílení a specifik partnera.

▶ V plnění a specifikaci partnerství jsme samozřejmě schopni vyjít vstříc a přizpůsobit se potřebám partnera.

gAiA mEsiAh
PRAhA
PiVOVAR stAROPRAmEN
15. 6. 2020
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Sledovanost streamu (k 23. 6. 11:30):  27 914 Záznam streamu

https://www.mall.tv/rock-for-people-home/rock-for-people-home-gaia-mesiah-v-praze-15-6-19-00


▶ Mediální plnění obsahuje mediální plochy na platformě Rock for People Home, na relevantních mediálních platformách Czech News Centre,  
 na internetové televizi Mall TV, na dedikované landing page Mall.cz a v rádiích sítě Active. 
▶ Objem plnění je odhadovaná střední hodnota a bude přizpůsobena dle cílení a specifik partnera.

▶ V plnění a specifikaci partnerství jsme samozřejmě schopni vyjít vstříc a přizpůsobit se potřebám partnera.

POKÁČ
PlZEň
PlZEňsKý PRAZdROj
16. 6. 2020
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Sledovanost streamu (k 23. 6. 11:30):  45 226 Záznam streamu

https://www.mall.tv/rock-for-people-home/rock-for-people-home-pokac-v-plzni-16-6-19-00


▶ Mediální plnění obsahuje mediální plochy na platformě Rock for People Home, na relevantních mediálních platformách Czech News Centre,  
 na internetové televizi Mall TV, na dedikované landing page Mall.cz a v rádiích sítě Active. 
▶ Objem plnění je odhadovaná střední hodnota a bude přizpůsobena dle cílení a specifik partnera.

▶ V plnění a specifikaci partnerství jsme samozřejmě schopni vyjít vstříc a přizpůsobit se potřebám partnera.

VyPsANÁ fixA
PARdubicE
PARdubicKý PiVOVAR
17. 6. 2020
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Sledovanost streamu (k 23. 6. 11:30):  30 845 Záznam streamu

https://www.mall.tv/rock-for-people-home/rock-for-people-home-vypsana-fixa-v-pardubicich-17-6-19-00


▶ Mediální plnění obsahuje mediální plochy na platformě Rock for People Home, na relevantních mediálních platformách Czech News Centre,  
 na internetové televizi Mall TV, na dedikované landing page Mall.cz a v rádiích sítě Active. 
▶ Objem plnění je odhadovaná střední hodnota a bude přizpůsobena dle cílení a specifik partnera.

▶ V plnění a specifikaci partnerství jsme samozřejmě schopni vyjít vstříc a přizpůsobit se potřebám partnera.

KAPitÁN dEmO
OstRAVA
OstRAVAR
18. 6. 2020
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Sledovanost streamu (k 23. 6. 11:30):  20 943 Záznam streamu

https://www.mall.tv/rock-for-people-home/rock-for-people-home-kapitan-demo-v-ostrave-18-6-19-00


▶ Mediální plnění obsahuje mediální plochy na platformě Rock for People Home, na relevantních mediálních platformách Czech News Centre,  
 na internetové televizi Mall TV, na dedikované landing page Mall.cz a v rádiích sítě Active. 
▶ Objem plnění je odhadovaná střední hodnota a bude přizpůsobena dle cílení a specifik partnera.

▶ V plnění a specifikaci partnerství jsme samozřejmě schopni vyjít vstříc a přizpůsobit se potřebám partnera.

jOhN WOlfhOOKER
KutNÁ hORA
mĚšťANsKý PiVOVAR V KutNé hOřE
19. 6. 2020
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Sledovanost streamu (k 23. 6. 11:30):  14 555 Záznam streamu

https://www.mall.tv/rock-for-people-home/rock-for-people-home-john-wolfhooker-v-kutne-hore-19-6-19-00
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Čtvrtek 25. června 2020 LIDOVÉ NOVINY

L atinské slovo „colonia“
znamenalo „osídlená, kulti-
vovaná plocha“, později

rovnou „statek, venkovské osídle-
ní“. V římské době toto slovo pro-
niklo i do názvů sídel, příkladem
může být Colonia Agrippina, měs-
to nazvané po Neronově matce,
která z něj pocházela. Ve středově-
ku se pak jeho název změnil na
„Colin“ a dnes je to „Köln am
Rhein“. Mimochodem, je dost
pravděpodobné, že jméno našeho
Kolína nad Labem je odvozeno
právě od Kolína nad Rýnem –
že je svému novému bydlišti dali
jako připomínku svého původního
domova první, němečtí osadníci to-
hoto místa, pozvaní do země pře-
myslovskými panovníky v rámci
osidlování neobydlených území
českého království, tzv. „koloniza-
ce“ (v tomto konkrétním případě
ovšem vlastně „kolínizace“).

V souvislosti s objevitelskými
plavbami 16. století slovo „colo-
nia“ proniklo i do živých evrop-
ských jazyků a byla od něj pak od-
vozena řada výrazů jako „kolonis-
ta“, „kolonizovat“ či „koloniální“
(„politika“, ale i „zboží“ – to do-
vážené z kolonií). Dnešní významy
jsou ještě širší – můžeme mít „kolo-
nie mravenců“, a bývaly dokonce
i „dělnické kolonie“ a podobně.

Ale vraťme se ke slovu „kolo-
nie“ ve smyslu vzdáleného, typic-
ky zámořského území osídlené-
ho příslušníky některého národa
mimo jeho původní hranice. Tyto
kolonie vzaly v letech po druhé svě-
tové válce za své. Naivní Středoev-
ropan by si myslel, že tato „dekolo-
nizace“ už dávno skončila – poté,
co se poslední z kolonií stala nezá-
vislou či si jinak změnila status
(jsou totiž i bývalé kolonie jako tře-
ba Madeira nebo Nizozemské Anti-

ly, které o samostatnost nestojí
a své mateřské země a jejích fi-
nančních zdrojů se drží jako klíš-
tě…). Jenže – chyba lávky. Naši
progresivní současníci totiž usou-
dili, že potřeba dekolonizace je da-
leko rozsáhlejší. Například ctihod-
ná vicekancléřka ještě ctihodnější
Oxfordské univerzity Louise Ri-
chardsonová sdělila studentům
své univerzity, že je vypsán grant
na „dekolonizaci kurzů matemati-
ky a přírodních věd na Oxfordu“,
a že příslušné katedry by tedy
měly do svých učebních sylabů
„zahrnout rasovou a genderovou
problematiku a otázky kolonialis-
mu a rozšířit záběr svého vyučová-
ní tak, aby lépe obsáhlo záležitosti
týkající se globálního Jihu“ (pře-
klady jsou moje).

Co k tomu dodat. Snad to, že
„vědeckou“ (a ty uvozovky míním
vážně) odborností paní vicekanc-

léřky je politologie. A určitě to, že
to byla evropská věda, která celé-
mu světu přinesla kulturně-tech-
nický rozvoj a (oproti poměrům
bez ní) alespoň malé zvýšení život-
ní úrovně i do poslední africké ves-
nice (např. zdravotní osvětu či mo-
bilní telefonii), a pokud by se vize
paní vicekancléřky naplnily, mělo
by to největší dopad právě na ty
nejchudší země světa. Vzdát se
vědy – protože o to ve skutečnosti
jde – je vize tak šílená, že si ji ani
neumím představit, a tak pevně
doufám, že k nám tahle hrozivá
epidemie blbosti nedojde. Že jsme
proti ní svými dějinami imunní.

MARTIN
VESELÝ
fotoreportér LN

Z ulice do restaurace
Koronavirová krize ještě zvýrazni-
la potřebu pomoci lidem na ulici.
Té se dlouhodobě věnuje student-
ka KarolínaMathesová (21), zakla-
datelka neziskové organizace She
is Flower. Na srpen chystá už ně-
kolikátou sbírku oblečení a hygie-
nických potřeb pro ženy v nouzi.
V minulosti kromě sbírek obleče-
ní uspořádala i neobvyklý den pro

dvě bezdomovkyně. Pozvala je na
oběd, ke kadeřnici a nechala je
v pražském second handu vybrat
si oblečení. „Pro lidi ve finanční
tísni je něco takového naprosto ne-
možné, proto jsem jim chtěla do-
přát tento komfort,“ říká student-
ka. „Měla jsem radost, když jsem
viděla, jak jim chutná.“ aa

Tipy a fotky do rubriky posílejte na
pozitivnizpravy@lidovky.cz

ISTVÁN LÉKO

Přece si nebudu kazit skvě-
lý příběh nepříjemnými
fakty. Tento výrok je při-

pisován velmi pokrokovému,
a proto i nesmírně populárnímu
českému komentátorovi. Jeho
často citované články extrémně
bodují na sociálních sítích, při-
tom jsou to polopravdy a často
i lži, moderním eufemismem –
fake news.
Proti tomuto nešvaru se roz-

hodla tvrdě bojovat Evropská
komise, protože dezinformace
se během koronavirové krize
hojně objevovaly nejenom na
sociálních sítích. Unijní statisti-
ky uvádějí, že lží a nepravd se
objevilo více než sedm milio-
nů, zejména z Ruska a z Číny.
„Asi bychom se neměli bát si
říct, že na pravdě opravdu zále-
ží, a to nejen v době, kdy máme
zdravotní ohrožení. A že by-
chom se měli vrátit k tomu, že
fakta patří všem,“ uvedla euro-
komisařka Věra Jourová (vysla-
ná do Bruselu Andrejem Babi-
šem) s tím, že jednou ze zásad-
ních evropských hodnot, který-
mi nedávná krize otřásla, byla
pravda.

V této souvislosti českou ve-
řejnost zaujala zpráva, že Piráti,
kteří jsou ze všech českých poli-
tických stran nejprogresivnější,
v letošní kampani do krajských
voleb použijí jako wunderwaffe
rovnou českou celebritu mezi ši-
řiteli fake news. Svatopluk Bar-
tík se proslavil tím, že v listopa-
du 2017, tedy před prezidentský-
mi volbami, na Facebooku šířil
informaci, že Miloš Zeman má
rakovinu, odmítá se léčit a zbý-
vá mu maximálně sedm měsíců
života. Tato ničím nepodložená
lež výsledky volby hlavy státu
naštěstí neovlivnila, avšak Ze-
man na Bartíka podal žalobu.
Novinky.cz uvedly, že soudní
znalec podle Zemanova advoká-
ta jednoznačně potvrdil, že pre-
zident rakovinu nikdy neměl.
Zeman po Bartíkovi žádá omlu-
vu a pět milionů korun.
Karel Schwarzenberg říká-

val, že nejlepší hajný je polepše-
ný pytlák. Proto doufejme, že Pi-
ráti ve volební kampani pod ve-
dením Bartíka budou šířit jen
a jen pravdu a že těch 140 tisíc
pro tohoto mediálního odborní-
ka nebudou vyhozené peníze.
A když Bartík opět podlehne vo-
lání divočiny, uvidíme, zda
Věra Jourová zvedne hlas proti
fake news a dezinformacím.

Místo tisíců maximál-
ně pět set. A ke koro-
navirové restrikci se

ještě přidal častý déšť. Ale jak
dokazuje snímek fotoreportéra
Lidových novin (MAFRA)
Martina Veselého, fanoušci se
uplynulý víkend na improvizo-
vaném festivalu Rock for Peo-
ple dobře bavili.
V Hradci Králové na letišti
s oblibou vytvářeli například
vír, divoce se točící se v rytmu
hudby. Na snímku krouží při
vystoupení kapely Vypsaná
fiXa.
Festival, který za běžných
okolností patří k nejnavštěvo-
vanějším hudebním akcím
v zemi, měl podobu koncertní
série, která začala 15. června
v Praze a postupně vystřídala
několik měst.

MARTIN SHABU

Skoro 22 let se potýkají kli-
enti vytunelované společ-
nosti H-System s obavou

o svou budoucnost. Posiluje ji
fakt, že některým z nich nyní hro-
zí, že budou „potrestáni“ ještě jed-
nou. V pondělí totiž začal Okres-
ní soud pro Prahu-západ rozplétat
spor o zaplacení nájemného za ne-
movitosti v Horoměřicích u Pra-
hy, které spadají do konkurzní
podstaty H-Systemu. Celkem jde
o 22 milionů korun.
Podle loňského verdiktu Ústav-

ního soudumají klienti domy, kte-
ré dostavěli za své, vyklidit. Ne-
movitosti už začali oceňovat znal-
ci. Výsledky se mají promítnout
do stanovení ceny, za kterou je bu-
dou moci zájemci – včetně klien-
tů po H-Systemu – koupit.
Vybudování dostupného bydle-

ní přitom klientům sliboval už
v polovině 90. let zakladatel spo-
lečnosti Petr Smetka. Zákazníky
lákal na levné rodinné domy u Pra-

hy. Ze slibů však zůstalo jen tor-
zo – 34 dostavěných rodinných
domů, přes tisícovku poškoze-
ných a miliardová škoda. Společ-
nost spadla v listopadu 1998 do
konkursu. Smetka si už stačil za
vytunelování firmy odsedět dva-
náct let za mřížemi. Přesto se do-
sud nenalezl způsob, jak klienty

odškodnit. Pomoc slibovalo něko-
lik generací politiků. O případ se
zajímal senátor a zlínský hejtman
Jiří Čunek (KDU-ČSL). K přípa-
du se loni vyjadřoval i premiér
Andrej Babiš. „Nejde o to, že by-
chom teď vzali peníze daňových
poplatníků a ty lidi odškodnili.
Dohodli jsme postup, jak se do-

stat k majetku, který byl v podsta-
tě zcizen z konkurzní podstaty,“
prohlásil loni premiér. Jenže v pra-
xi k nápravě křivd klientů dodnes
nedošlo.
Pro některé z poškozených

může být zaplacení nájmu zpětně
likvidační. Jsou totiž v důchodo-
vém věku, nemusejí mít dostatek

hotovosti ani nedosáhnou na ko-
merční úvěr od bank.
V týdnu se k případu vyjádřila

i ministryně financí Alena Schille-
rová (ANO). Ani ona ale nedala
naději. „Byť je mi to velmi líto,
tak řešení z hlediska použití pe-
něz státního rozpočtu nevidím,“
prohlásila šéfka státní kasy v ČT.
Stále se také čeká, jak dopadne

soudní rozuzlení jediného majet-
ku, který policie dohledala Smet-
kovi v Česku. A sice areál Raby-
ně na Slapech. Ten stát nejprve za-
bral pro potřeby odškodnění klien-
tů, ale za podivných okolností se
po dražbě ocitl v rukou podnikate-
le Luďka Fabingera. Po soudním
ping-pongu letos v květnu Nejvyš-
ší soud rozhodl, že se případ musí
vrátit na začátek. A tak Obvodní
soud pro Prahu 2 znovu řeší, zda
zábor Rabyně byl podle práva,
anebo má patřit dál podnikateli.
Samotná problematická dražba
přitom proběhla v roce 2005. Dle
odhadů má areál hodnotu více
než 60 milionů korun.

PŘÍBĚHY A TÉMATA...
... KTERÉ JINDE V NOVINÁCH NENAJDETE

POZITIVNÍ ZPRÁVY

Pondělí: Tento týden I Sportovní sloupek I Fotofejeton Úterý: Šachy I Politika na ulici I Rezonance Středa: Čekstajl I Česká báseň I Zahraniční postřeh Čtvrtek: Český ležák I Foto týdne I Short Pátek: Jazykové okénko I Kalendář hrdinů I Dobrou chuť

Bezdomovkyně se radují z oblečení.Momentka z Velikonoční sbírky pořádané ve
spolupráci s azylovým domem Naděje a Gymnáziem Jana Palacha v Praze. FOTO FB

Český ležák

dní
dní klienti padlého

H-Systému
čekají, jak budou

odškodněni

KAREL
OLIVA

Hajný
Bartík

Foto týdne
Rockový
vír

Pondělí Neff Úterý Kvačková Středa Baldýnský Čtvrtek Oliva Pátek Šustrová Sobota Kraus

Kam zmizela spravedlnost?

Dekolonizace 2.0
POSLEDNÍ SLOVO

SHORT
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ROcK fOR PEOPlE hOmE
hRAdEc KRÁlOVé, fEstiVAlPARK
20. 6. 2020
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MLADÁ FRONTA DNES ❘ pondělí 22. 6. 2020

Hradecký kraj Hradec DNESNajdete nás i na Facebookufacebook.com/HradecDnes

Osekané festivalovéléto načal pro pár sto-vek lidí hradecký Rockfor People. Pořadateléoznámili, že za rok do-razí plejáda hvězd včele s Green Day.

HRADEC KRÁLOVÉ Koronavirema zákazy poznamenané hudební fes-tivalové léto v sobotu symbolickyodstartovala miniaturní verze Rockfor People na hradeckém letišti. Nafestivalu, který byl původně vypro-daný a navštívilo by homožná až 30tisíc lidí, zahrálo pro pár stovek ná-vštěvníků pět interpretů. Nadšení fa-noušci se dozvěděli, že příští rok doFestivalparku přijedou Green Day,Fall Out Boy či The 1975.Neuskutečněný Rock for People vHradci Králové je tedy jednou z dal-ších letošních velkých hudebníchpřehlídek, která se po sobotě můžeplně soustředit na snad už plnohod-notný ročník v roce 2021. V úplněnové atmosféře, kterou ještě umoc-nil celodenní déšť, organizátoři zve-řejnili nový termín. Náhradní 26.

ročník Rock for People se příští rokuskuteční 10 až 12. června.Sobotní odpoledne pojali pořada-telé trochu jako upoutávku na příš-tí rok. Postupně oznámili a krátký-mi videoklipy přiblížili první potvr-zené hosty, kterými jsou kapelyWe-ezer, Skillet, Northlane, Ficle Fri-ends, John Wolfhooker, Black VeilBrides, Spector, Dream State, PaleWhite, Dope D.O.D., Skynd, DeadlyApples, Do Nothing, dál jedna z nej-populárnějších indie rockových ka-pel současnosti The 1975, Fall OutBoy, kteří už letos měli patřit mezinejvětší taháky, ale hlavně americ-ká superstar Green Day.Oznámení headlinera číslo jednasi moderátor nechal až na závěrpřed poslední koncert sobotníhovečera. „Víme, že to trvalo dlouho,ale celý tým makal několik měsíců,abychom je pro vás mohli přivézt!A povedlo se!“ objevilo se vzápětína facebookovém profilu festivalu.
Festival na streamuRock for People s podtitulemHomezahájil úsporný ročník v tomto týd-nu koncertní sérii v několika měs-tech, v Hradci Králové je finále. Vtýdnu se hrálo pro 300 poslucha-čů, na letiště dali pořadatelé do pro-deje 500 lístků. Sledovat ho bylomožné i z domova na streamu.

U vstupu byla dezinfekce a každé-mu příchozímu bylo doporučeno,aby měl v areálu nasazenou rouškua udržoval od ostatních dvoumetro-vé odstupy. I přes nepovedené po-časí hradecký rockový dýchánektak trochu naznačil, jak budou vy-padat podobné akce během léta.„Jsme rádi, že jste tu s námi i vtakhle pěkném počasí, když jstemohli být třeba u rybníka,“ vtipko-vali muzikanti v neustávajícím deš-ti z hangáru zdejšího zmenšenéhoFestivalparku.
„Nechtěli jsme fanoušky ani sebenechat čekat na festivalovou atmo-

sféru celý rok,“ řekl už dříve šéfRock for People Michal Thomes.„Je to takovej táboráček s karava-nem uprostřed místo ohně,“ přida-la se Marka Rybin, zpěvačka kapelyGaia Mesiah, která vystoupila sesvou typickou vervou po 18. hodi-ně. „Jste hrdinové. Konečně jde taenergie ven,“ radovala se zpěvačkapři koncertu.

Jednání s kapelami pokračujeUž loni v září pořadatelé oznámi-li, že hlavním headlinerem budeprávě americká punkrocková ka-pela GreenDay, zahrátměly i zná-

mé skupiny SUM 41, Fall Out Boy,Weezer, Skillet nebo P. O. D.Brzo bylo vyprodáno. Pořadatelés hvězdami opět vyjednávají,chtějí zachovat program na příštírok.
Pandemie letos zhatí i další festi-valy po celé zemi. Ministerstvo prů-myslu a obchodu chystá program,který finančně podpoří nezávisloukulturu v oblasti hudby a divadel. Vkvětnovém rozhovoru pro MFDNES Michal Thomes řekl, že sicení vlny solidarity, která se mezifanoušky v době nouzového stavuvzedmula.

Rock for People si za 26 let svéexistence prošel několika těžký-mi chvílemi. Například v roce2012, kdy došlo k setkání dvoubouřek přímo nad hradeckým le-tištěm a festival byl evakuován ana několik hodin přerušen. Bě-hem jiného ročníku zase denpřed začátkem porazila vichřicehlavní stage.
První kapely odloženého festiva-lu už před pár dny oznámil také Co-lours of Ostrava. Více než polovinakapel, které měly letos vystoupit,potvrdily účast na příštím ročníkuMetronome.

HRADEC KRÁLOVÉ Dohromadytéměř milion korun ze svého roz-počtu vyplatí Královéhradecký kraj119medikům, kteří běhemnouzové-ho stavu dobrovolně pomáhali vhradecké fakultní nemocnici. Dalšímilion dostanou medici, kteří v ne-mocnici pomáhali při takzvané pra-covní povinnosti, od ministerstvazdravotnictví.
Kraj zároveň odmění i dvě stu-dentky oboru sociální práce Univer-zity Hradec Králové (UHK). „Mediciběhem nouzového stavu dobrovol-ně odpracovali celkem 7 500 ho-din, za které jim kraj vyplatí 964 ti-síc korun. Dalších 32 tisíc korunkraj rozdělí mezi dvě studentkyoboru sociální práce Filozofické fa-kulty UHK, kterým v době koronavi-

ru hejtman nařídil pracovní povin-nost v sociálních zařízeních,“ uvedlmluvčí kraje Dan Lechmann.Peníze kraj vyplatí za dobrovolnic-kou činnost ve FNHradec Králové vdobě nouzového stavu. Hodinovýtarif na pozici sanitáře je 120 ko-run, na pozici administrativní výpo-

moci 110 korun a na pozici provoz-ně-technické výpomoci 105 korun.O druhou část náhrad zažádal krajministerstvo zdravotnictví 10. červ-na, jde o proplacení více než osmi ti-

síc hodin odpracovaných medikypři pracovní povinnosti. Na základěusnesení vlády z 15. března hejtmanhradeckého kraje nařídil pracovnípovinnost celkem 74 studentům pá-tých a šestých ročníků lékařských fa-kult ve FN Hradec Králové.„Systém, který zvolilo minister-stvo zdravotnictví, nedovolujepředfinancování náhrad ze stranykraje a následnou refundaci, protoodměny medikům vyplatíme vedvou částkách,“ uvedl hejtman JiříŠtěpán (ČSSD).
Náhrady medikům za dobrovol-nickou činnost v krajských nemoc-nicích vyplácí zdravotnický hol-ding kraje, za březen a duben tobylo 1,1 milionu korun, za květenby to mělo být o něco méně. (ČTK)

HRADEC KRÁLOVÉ Největšímprůmyslovýmpodnikům vKrálové-hradeckém kraji loni klesly tržby o13 procent na 153 miliard korun.Představovalo to nejvyšší meziroč-ní pokles mezi kraji. Pokles výkonuprůmyslu loni ještě vykázaly Jiho-moravský, Moravskoslezský, Plzeň-ský a Olomoucký kraj. V celé ČRloni průmysl rostl o 0,4 procenta.Vyplývá to z předběžných údajůČeského statistického úřadu. Statis-tika se v regionu týká 130 firem svíce než 100 zaměstnanci.Pokles tržeb loni provázelo v Krá-lovéhradeckém kraji snížení počtuzaměstnanců, a to o deset procent.Zaměstnanců v průmyslu ubylo jižv roce 2018, kdy meziroční poklesčinil 1,5 procenta. Předtím pět letlidí v průmyslu trvale přibývalo.Průměrné platy v průmyslu krajeloni meziročně vzrostly o 5,1 pro-centa na 32 938 korun. Celostátněse průměrný plat v průmyslu zvýšilo 5,9 procenta na 36 602 korun.Statistika zachycuje firmy, kterémají sídlo na území kraje. Nejsou vní tak výsledky výroby v závodechmladoboleslavské automobilky Ško-da Auto v Kvasinách na Rychnov-sku a ve Vrchlabí na Trutnovsku.Oba závody mají dohromady asi 10tisíc lidí a zejména Kvasiny zažívalyv minulých letech mohutný rozvoj.Rychnovsko je díky Kvasinám regio-nem s nejnižší nezaměstnaností vČR.
Bez započítání závodů ŠkodyAuto patří průmysl v Královéhra-deckém kraji výší tržeb v Česku khlubokému podprůměru. Vyšší trž-by než Královéhradecký kraj měloloni 11 krajů. Nižší tržby z průmysluvykázaly jen Karlovarský a Olo-moucký kraj. (ČTK)

HRADEC KRÁLOVÉ Oprava Hlav-ní ulice v okrajové části Hradce Krá-lové začne už koncem tohoto týdnea vyjde na 57,8 milionu korun bezDPH. Opraveny budou chodníky,silnice a veřejné osvětlení, obnove-na bude zeleň a zrekonstruovánazastávka MHD Kluky.Úplná uzavírka páteřní komunika-ce mezi Roudničskou a Brněnskouulicí v městské části Nový HradecKrálové potrvá do poloviny prosin-ce, celková oprava skončí v prvnípolovině roku 2022. „Rekonstruk-ce bude rozdělena do dvou etap.První začne ve čtvrtek 25. červnanebo v pátek 26. června,“ řeklamluvčí radnice Kateřina Šmídová.

Stavbaři začnou úsekem od zá-stavby Hlavní ulice směrem odRoudničské ulice přes rockovýklub U Cikána k točně MHD Kluky.„Poté bude plynule navazovat dalšíetapa na druhou stranu až po uliciNárodních mučedníků,“ sdělil ná-městek primátora Jiří Bláha (ODS).Hlavní ulice bude kompletně uza-vřena do 18. prosince. Objížďka po-vede ulicemi Brněnská, Palachova,Štefánikova, Zborovská a Roudnič-ská. V místě plánovaných rekon-strukcí se již staví kanalizace v úse-ku od točny MHD po ulici K Biřičce.Součástí oprav bude rekonstruk-ce propojek do ulic Pod Vodárnou,K Hvězdárně a K Cikánu. (ČTK)

Déšť for People:aspoňminifestival

Ladislav
Pošmura
redaktor MF DNES

mediků si rozdělí od-měnu 964 tisíc korunza pomoc fakultní ne-mocnici.

KapelyNa letišti vystoupili Vypsaná FiXa, GaiaMesiah (na snímku zpěvačkaMarka Rybin) neboKapitán Demo (zleva).

Konečně festivalRock for People s podtitulemHome zahájil úsporný ročník v tomto týdnu koncertní sérii v několikaměstech. Finále bylo v sobotu vHrad-

ci Králové, pořadatelé dali do prodeje jen 500 vstupenek, sledovat ho bylomožné i z domova na streamu. 4x foto: Martin Veselý, MAFRA

Průmysl krajeloni klesl
o 13 procent
a propouštěl

Oprava Hlavní ulicezačne už tento týden

Medici si rozdělí skoro milion

119

HradecKrálové

Orlice a Kněžnáuž se uklidnily
Včera se sice situace uklidnila, alev sobotu kvůli vydatnému deštistouply hladiny některých řek. Hra-nici druhého stupně povodňové ak-tivity překonala řeka Orlice v Týniš-ti nad Orlicí. Na prvním stupni bylyřeky Kněžná v Rychnově nad Kněž-nou, Divoká Orlice v Kostelci nadOrlicí a Tichá Orlice v Čermné nadOrlicí. Od sobotního večera byl prv-ní povodňový stupeň také na Cidli-ně v Novém Bydžově. (ČTK)

HradecKrálové

Chybí dělnícina sklizeň ovoce
Ovocnáři mají obavu, zda se jim napodzimní sklizeň podaří sehnatdost pracovníků. Na rozdíl od minu-lých let totiž není jisté, zda kvůlipandemii koronaviru přijedou stov-ky dělníků především z Ukrajiny.Bez zahraničních pracovníků prýnebudou čeští ovocnáři v srpnu ažlistopadu schopni úrodu sklidit. Naklíčovou sklizeň jablek je potřebaaž tři tisíce dělníků. (ČTK)

HradecKrálové

Nejvyšší pokutaza rozpouštědlo
Česká inspekce životního prostředína východě Čech loni udělala 2099 kontrol, což je o 317 více než vroce 2018. Uložila 362 pravomoc-ných pokut. Celková částka pokutuložená oblastním inspektorátemv Hradci Králové přesáhla 10,6 mili-onu korun. Nejvyšší pokuta vevýši 350 tisíc vyměřili firmě AmcorFlexibles Nový Bydžov za únik 15 ti-síců litrů rozpouštědla. (ČTK)

Fakta
Potvrzené kapelyna Rock for People 2021
Green Day, Fall Out Boy, The1975,Weezer, Skillet, Northlane,Ficle Friends, JohnWolfhooker,Black Veil Brides, Spector, DreamState, Pale White, Dope D.O.D.,Skynd, Deadly Apples, Do No-thing, Neck Deep, Cemetery Sun,The Scratch, Childcare.

Sledovanost streamu (k 23. 6. 11:30):  63 017
mediální výstupy

Záznam streamu
26. června 2020 3

Hradecko a Jičínsko

LADISLAV POŠMURA
HRADEC KRÁLOVÉ | Koronavirem a
zákazy poznamenané hudební festivalo-
vé léto v sobotu symbolicky odstartova-
la miniaturní verze Rock for People na
hradeckém letišti. Na festivalu, který
byl původně vyprodaný a navštívilo by
ho možná až 30 tisíc lidí, zahrálo pro
pár stovek návštěvníků pět interpretů.
Nadšení fanoušci se dozvěděli, že příští
rok do Festivalparku přijedou skupiny
Green Day, Fall Out Boy či The 1975.
Neuskutečněný Rock for People v

Hradci Králové je tedy jednou z dalších
letošních velkých hudebních přehlídek,
která se po sobotě může plně soustředit
na snad už plnohodnotný ročník v roce
2021. V úplně nové atmosféře, kterou
ještě umocnil celodenní déšť, organizá-
toři zveřejnili nový termín. Náhradní
26. ročník Rock for People se příští rok
uskuteční 10. až 12. června.Sobotní odpoledne pořadatelé pojali
trochu jako upoutávku na příští rok. Po-
stupně oznámili a krátkými videoklipy
přiblížili první potvrzené hosty, který-

mi jsou kapelyWeezer, Skillet, Northla-
ne, Ficle Friends, John Wolfhooker,
Black Veil Brides, Spector, Dream Sta-
te, Pale White, Dope D. O. D., Skynd,
Deadly Apples, Do Nothing, dál jedna z
nejpopulárnějších indie rockových ka-
pel současnosti The 1975, jeden ze sli-
bovaných taháků letošního ročníku
Fall Out Boy a hlavně americká su-
perstar Green Day.Oznámení headlinera číslo jedna si
moderátor nechal na závěr před posled-
ní koncert sobotního večera. „Víme, že
to trvalo dlouho, ale celý tým makal ně-
kolik měsíců, abychom je pro vás mohli
přivézt! A povedlo se!“ objevilo se vzá-
pětí na facebookovém profilu festivalu.

Rock for People s podtitulem Home
zahájil úsporný ročník v minulém týdnu
koncertní sérii v několika městech, v
Hradci je finále. V týdnu se hrálo pro
300 posluchačů, na letiště pořadatelé
dali do prodeje 500 lístků. Sledovat
dění bylo možné i z domova na strea-
mu.
U vstupu byla dezinfekce a každému

příchozímu bylo doporučeno, aby měl v
areálu nasazenou roušku a udržoval od
ostatních dvoumetrové odstupy. I přes
nepovedené počasí hradecký rockový
dýchánek tak trochu naznačil, jak bu-
dou vypadat podobné akce během léta.
„Jsme rádi, že jste tu s námi i v takhle

pěkném počasí, když jste mohli být tře-

ba u rybníka,“ vtipkovali muzikanti v
neustávajícím dešti z hangáru zdejšího
zmenšeného Festivalparku.„Nechtěli jsme fanoušky ani sebe ne-
chat čekat na festivalovou atmosféru
celý rok,“ řekl už dříve šéf Rock for Peo-
ple Michal Thomes.„Je to takovej táboráček s karavanem
uprostřed místo ohně,“ přidala se Mar-
ka Rybin, zpěvačka kapely Gaia Me-
siah, která vystoupila se svou typickou
vervou po 18. hodině. „Jste hrdinové.
Konečně jde ta energie ven,“ radovala
se zpěvačka při koncertu.
Jednání pokračujeUž loni v září pořadatelé oznámili, že
hlavním headlinerem bude právě ame-
rická punkrocková kapela Green Day,
zahrát měly i známé skupiny SUM 41,
Fall Out Boy, Weezer, Skillet nebo P.
O. D. Brzo bylo vyprodáno. Pořadatelé
s hvězdami opět vyjednávají, chtějí za-
chovat program na příští rok.Pandemie letos zhatí i další festivaly
po celé zemi. Ministerstvo průmyslu a
obchodu chystá program, který finanč-
ně podpoří nezávislou kulturu v oblasti
hudby a divadel.Rock for People si za 26 let své exis-
tence prošel několika těžkými chvílemi.
Například v roce 2012, kdy došlo k se-
tkání dvou bouřek přímo nad hradec-
kým letištěm a festival byl evakuován a
na několik hodin přerušen. Během jiné-
ho ročníku zase den před začátkem hlav-
ní stage porazila vichřice.

Sobotní odpoledne pojali pořadatelé trochu jako upoutávku na příští rok.

Na letišti vystoupila i skupina Vypsaná FiXa (na snímku). FOTO | MARTIN VESELÝ

Osekané festivalové létonačal pro pár stovek lidíhradecký Rock forPeople. Pořadateléoznámili, že za rokdorazí plejáda hvězd.

DOKONČENÍ ZE STRANY 1
„Jsme připraveni nadjezd převzít do

správy, protože je součástí silnice, která
je krajská. Současně jsme připraveni se
mu věnovat i z hlediska stavebních a
údržbových prací,“ potvrzuje náměstek
hejtmana pro dopravní oblast Martin
Červíček.
„Každému, kdo o skutečném stavu

mostu pochybuje, doporučuji se na něj
jít podívat. Zkrátka budeme muset v do-
hledné době zapracovat na jeho rekon-
strukci, protože nad čímkoli jiným pře-
važuje veřejný zájem. Kraj se musí sta-
rat o poměrně širokou silniční síť, je to
sice jen kousek navíc, ale nadjezd je
opravdu v neutěšeném stavu. Problema-
tika, jestli patří státu, kraji nebo městu,
je velmi složitá a vyřešení právního ré-
busu zabralo několik let,“ popisuje Vác-
lav Řehoř, krajský radní pro oblast in-

vestic a majetku. Odhaduje, že už v příš-
tím roce by mohla vzniknout projekto-
vá dokumentace a v roce 2022 by moh-
ly začít i opravy. Náklady se odhadují
obtížně, před několika lety se však hovo-
řilo o částce kolem 60 milionů korun.Čeká i most u nádražíDokonce v ještě o poznání horším stavu

než malšovická stavba je nadjezd přes
železniční trať v Koutníkově ulici. Sta-
tik už v roce 2016 konstatoval, že je neo-
pravitelný. Loňská zkouška prokázala
další zhoršení a krajský úřad vydal ve-
řejnou vyhlášku, která ŘSD dovoluje
omezit provoz na nadjezdu až do roku
2023.
Do té doby by v těsné blízkosti měl

vyrůst další dvoupruhový nadjezd. „Stu-
die předpokládá výstavbu nového mos-
tu o dvou jízdních pruzích jižně od stá-

vajícího mostu, na který bude převeden
veškerý provoz. Poté bude starý most
kompletně demolován a na jeho místě
postaven nový dvoupruhový most. Ve
výsledném stavu budou pro oba směry
k dispozici po dvou jízdních pruzích,“
říká mluvčí ŘSD Nina Ledvinová, po-
dle které výstavba potrvá nejméně dva
roky.
Nadjezd byl i tématem posledního za-

sedání hradeckého výboru pro územní
plánování. Město se přimlouvá za co
nejrychlejší stavební akci, protože stav
nadjezdu si vloni na podzim vyžádal
omezení provozu, tím pádem i zpomale-
ní dopravy.
„Nadjezd má zásadní statické záva-

dy, proto bude v budoucnu třeba kom-
pletně vyměnit mostní konstrukci. Vě-
řím, že k rekonstrukci dojde v nejbliž-
ších letech,“ zdůrazňuje investiční ná-
městek primátora Jiří Bláha.

JURIS REAL, spol. s r.o.Chcete prodatsvou nemovitost dřívenež padnou ceny?Využijte speciální nabídkya přijměte bezúročnouzálohu ve výši 100.000 Kčnebo měsíční rentu do dobyprodeje Vaší nemovitosti.EXEKUCE NEJSOUPŘEKÁŽKOU.
Tel.: 774 335 504

INZERCE

Déšť for People v Hradci: Lidé
si užili alespoň minifestival

Malšovický nadjezd se rozpadá
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Naznačte prosím hysterii
v zemi v době vyřčení tres-
tu smrti...
Součástí vykonstruované-

ho procesu sMiladou Horáko-
vou a dalšími dvanácti obžalo-
vanými byla mohutná propa-
gandistická kampaň, organi-
zovaná přímo ústředím ko-
munistické strany. Její sou-
částí byly rezoluce od občanů
za co nejpřísnější tresty, kte-
ré zřízenci během procesu
v koších přinášeli přímo do
soudní síně. Rezolucí, které
posílaly na příkaz a za režie
komunistů i školní dětí, se se-
šlo více než 6300. Mohutnou
propagační kanonádu samo-
zřejmě vedla i média, noviny
a rozhlas, a organizovaná
byla i účast „lidu“ přímo
v soudní síni. Prověření zá-
stupci pracující třídy byli při-
váženi autobusy z celého Čes-

koslovenska. Odkud se ozva-
lo jen několik osamělých, sta-
tečnýchhlasů na obranuMila-
dy Horákové. Zdaleka více
jich přišlo ze zahraniční, od
spisovatelů, politiků nebo
také od Alberta Einsteina.

Jak se odvíjel život manže-
la Bohuslava a dcery Jany?

Od chvíle, kdy Bohuslav
Horák uprchl před zatčením,
uběhlo takřka sedmnáct let,
než se znovu setkali s dcerou
Janou. Bohuslav žil v exilu,
nejdříve v Německu a od

roku 1954 ve Washingtonu,
kde pracoval pro americkou
tajnou službu. Jana žila v Pra-
ze u svých příbuzných, u tety
a strýce –manželů Věry a Jose-
fa Tůmových. Komunisté jí
„milosrdně“ dovolili dokon-
čit gymnázium, na vysokou
školu – konkrétně namedicí-
nu, kam chtěla jít i kvůli přá-
ní své matky – však už ne-
mohla. Vyučila se jako zubní
laborantka a v tomto oboru
až do svého vystěhování za
otcem do USA v roce 1968
pracovala.

Jak paní Jana Kánská re-
flektuje strašnou nespra-
vedlnost, která na její rodi-
nu dopadla?
Paní Kánská ráda vzpomí-

ná na chvíle, když ještě v létě
1949 trávila s rodiči poslední
společné prázdniny v Rožm-
berku nad Vltavou, na to, kdy
ji matka ještě v sezoně
1948-1949 doprovázela do ta-
nečních. Nebo na dětství, kdy
s otcem před válkou chodili
na pravidelné nedělní pro-
cházky do města. K justiční
vraždě svématky se Jana Kán-

ská vyjadřuje úsporně, věc-
ně, až s určitým odstupem –
ale to je pro ni samozřejmě je-
diná možná cesta, jak o těch-
to věcech s jinými lidmi mlu-
vit. A v tomto smyslu ani ne-
mluví o nějaké „křivdě“ nebo
„nespravedlnosti“, rozhodně
se nelituje. Samozřejmě po-
dle mě ovšem ví, že osud je-
jích rodičů hovoří sám za
sebe. Nacisté se je pokusili
zničit, ale až komunistům se
to „povedlo“. Ona sama si vy-
budovala vlastní nový domov
v USA, s manželem Karlem
Kánským (který loni zemřel)
vychovali dvě děti a mají tři
vnuky.

Přibližte, co bylo při práci
na knize nejsvízelnější, k
jakým novým faktům jste
se propracoval?
S Janou Kánskou jsem se,

troufám si říct, nejdříve ska-
marádil, než přišel nápad na
knihu. A to bylo vlastně nej-
těžší, když někoho dobře zná-
te, přijde vám už nevhodné
vystavovat na veřejnost jeho
soukromí. Rozhodující
ovšembylo, že sama Jana Kán-
ská chtěla, aby byl známý
i příběh jejího otce. Jeho stro-
jopisné paměti, které psal
v šedesátých letech ve Wa-
shingtonu a kterémi dala las-
kavě k dispozici, před tím ješ-
tě nikdy nebyly takto široce
citovány - takže to je, mys-
lím, jeden z nových přínosů
knihy. Zároveň jsou tam
i nové poznatky z materiálů
StB, i když tím jsem záměrně
šetřil, v principu je to hnus-
ný, šmíracký zdroj. Na dru-
hou stranu si o to více cením,
kolik informací mi o sobě a o
rodičích řekla Jana Kánská.
V tom je, myslím, tak kniha
nejcennější.

Díky extraktu
z mořské řasy,
termální vodě
a složce aqualance
poskytuje pleti
intenzivní
a dlouhodobou
hydrataci. Napomáhá
ke zmírnění vrásek
způsobených
nedostatečnou
hydratací. Pro svěží
a zářivou pleť.

Balea
Aqua Express Shot
hydratační ampule
1 ampule

1990
Kč

VYSOKÁ KVALITA
ZA NÍZKOU CENU

* Kompletní podmínky této aktivity najdete
na www.dm.cz/ab

10x VÍCE DŮVODŮ
K RADOSTI
A RYCHLEJŠÍ
CESTA KE SLEVĚ

10x
VÍCE BODŮ*

NA CELÝ NÁKUP!Přijďte nakoupit své oblíbené
produkty do našich prodejen
do 25.06.2020 a získejte
po předložení své active beauty karty
10x více bodů na celý nákup.

Nakupte například za 500 Kč
a získejte slevu 50 Kč na příští nákup!

1927. Svatební foto

Konal se okleštěný Rock for People
Navzdory dešti se na letišti v Hradci Králové o víkendu konal putovní hudební festivalRock for People Home/Live Jukebox. Zahrály tu české kapely, areál byl kvůli omezenímuzpůsoben maximálně pro 500 návštěvníků. Letos putovní festival projel česká města, zanormálních okolností ho vždy v červenci v Hradci Králové navštíví kolem 30 tisíc lidí. ČTK

DAVID
HALATKA
david.halatka@metro.cz

Minus půl bilionu
zřejmě projde
Sněmovna se zítra sejde,
aby letos již potřetí zvýši-
la schodek státního roz-
počtu. Z původních 40 mi-
liard korun ho kvůli eko-
nomickým dopadům epi-
demie koronaviru vláda
nejprve navrhla zvýšit na
200 miliard, poté na 300
miliard a nyní na 500 mili-
ard korun. Z dostupných
informací vyplývá, že se
vládní koalici ANO
a ČSSD sice podaří navýše-
ní ve Sněmovně za pomo-
ci KSČM prosadit, s vel-

kou pravděpodobností to
ale nebude ve zrychleném
režimu.

Velká voda zatím
půdě nepomáhá
V několika částech Česka
se o víkendu opět rozvod-
nily toky. Lidé museli
před velkou vodou pr-
chat, povodně mají další
dva mrtvé. Podle Jana
Daňhelky z Českého
hydrometeorologického
úřadu nasytily srážky
půdu, množství podzem-
ní vody je ale stále výraz-
ně pod normálem. ČTK

KOMUNISTI. JUSTIČNÍ VRAŽDA

Krátce

inzerce

ČÍSLO 26, ROČNÍK IX 26. 6. 2020

KARDIOLOG LÉČÍ V AMERICELékař David Kovář hovořío koronaviru v USA ...str. 2

NOVÉ ZVÍŘECÍ HVĚZDYSlůňata a další mláďatačeských zoo ...str. 6 až 9

PRÁZDNINY „DOMA“Cestovatelskou hrou chtějíoslovit národ
...str. 10

PADDLEBOARDY
Češi podléhají kouzlu„prken z Havaje“ ...str. 12 a 13

Festival Rock for People s podtitulem Home zahájil úsporný ročník koncertní sérii v několika městech. Finále bylo v

sobotu v Hradci Králové, pořadatelé dali do prodeje jen 500 vstupenek. Více čtěte na straně 3. FOTO | MARTIN VESELÝ

PETR ZÁLESKÝ

HRADECKRÁLOVÉ | Malšovický nad-jezd se dlouhá léta „opravoval“ pouzeústy. Hradec Králové, kraj i Ředitelstvísilnic a dálnic (ŘSD) o jeho tragickémstavu dobře věděly, ale protože 40 letstarý most nikomu z nich nepatřil, nedě-lo se nic. Alespoň s vlastnictvím je všena správné cestě. K formálnímu převze-tí se přihlásilo město, které jej však vzá-pětí předá hejtmanství. A kraj je údajněpřipravený se o chátrající stavbu posta-rat.
I laik bez stavařského vzdělání přikrátké prohlídce malšovického nadjez-du musí pochopit, že oprava je nutná.Rzí prožrané zábradlí je spíš kosmetic-

kou chybou, která se dá odpustit. V pod-statně horším stavu je betonová kon-strukce. Na povrch vylézají ocelové vý-ztuhy, na stropě i stěnách se kvůli vlh-kosti tvoří krápníkové útvary, na zemise povalují betonové úlomky, z nichžten největší může vážit i kolem padesátikilogramů. Konstatování statika, že nos-né konstrukce jsou v pořádku, je slabouútěchou.
„Pravidelně jsme dělali statickézkoušky. Ne, že by byla nějaká hrozba,ale nadjezd opravy potřebuje jako sůl,“říká náměstkyně hradeckého primátorapro majetek města Věra Pourová. Podlení dohady o vlastníkovi nadjezdu trvaly15 let. K ústní dohodě s krajem došlo ažvloni v létě. Definitivu by mělo přinést

červnové zastupitelstvo, které má kon-statovat vlastnické právo města a záro-veň schválení jeho darování kraji. „Po-kud by k této dohodě nedošlo, město byve svém vlastnictví mělo nadjezd, kterýmu podlemého názoru nepatří,“ upozor-ňuje náměstkyně.
Podle primátora Alexandra Hrabálkakraj na město naléhal delší dobu, o chát-rající nadjezd se hlásí, ale převod bylsnadný jen zdánlivě: „Zabývali jsme setím od začátku funkčního období, byloto rozpracované a vypadalo to na velmijednoduchou administrativní záležitost.Ve skutečnosti to bylo naopak složité ajsem rád, že se to podařilo dotáhnout dokonce. Oprava a údržba nadjezdu jde domilionů korun ročně.“ POKR. NA STR. 3

Monika
Absolonová

…str. 4 a 5

Většina mých
vztahů byla
bizarní. Ale asi
jsem si tím
projít musela

Déšť for People na hradeckém letišti

Nadjezd už se rozpadáOtřesný most v Malšovicích převezme kraj. Za dva roky by mohly začít opravy

hradecko  česko  svět
hradecky.denik.cz

hradecký

HRADECKO
ZAUJALONÁS
Rock for People

míří do měst

Hradec Králové
– Projekt

Rock for People
Home na-

bídne ve dnech
15. – 20.

června živé kon
certy Gaia

Mesiah, Pokáče
, Vypsané Fi-

Xy a dalších kap
el v několika

městech ČR. Vy
stoupení bu-

dou také stream
ována.

Finální zastávk
a turné

se uskuteční 20
. června

v hradeckém Fe
stivalparku.

V areálu uzpůso
beném pro

500 návštěvník
ů se na open-

air scéně, vytvo
řené z han-

gáru, prostřídaj
í všichni

umělci v klasick
ých festiva-

lových setech. O
rganizátoři

slibují také dop
rovodný pro-

gram, pro držite
le vstupenek

bude připraven
omísto pro

stanování a par
kování. (hp)

HRADECKO
AKTUÁLNĚ
Opilý muž poni

čil

šest aut a skútr

Hradec Králové
– Krimina-

listé řeší případ
šesti poško-

zených osobníc
h vozidel

a jednoho skútr
u. Za incident

může jednadvac
etiletýmuž,

který na zapark
ovaných vozi-

dlech způsobil š
kodu za dese-

titisíce. Muž zač
al dělat pro-

blémy nejdříve
v restauraci.

„Případ začal 24
. května krát-

ce po 20. hodině
u jedné re-

staurace naMas
arykově ná-

městí, odkudm
ělmuž utéci

s půllitrem bez z
aplacení. Pa-

chatel při útěku
odhodil skle-

nici v ulici Havlí
čkova na sklo

zaparkovaného
vozidla a poté

poškodil v ulici
Průmyslová

zaparkovaný sk
útr, u kterého

prokopl karoser
ii, a dalších

5 aut. U jednoho
poškodil zr-

cátko a u ostatn
ích odlomil

zadní stěrače,“ i
nformovala

mluvčí Iva Korm
ošová. ...3

strany

12 a 1
3

Uvnitř jako so
učást dnešníh

o vydáníAntivirus i pře
s kritiku proše

l

HRADECKÝ týden

Majitel pozemk
u na

trase D11 žaluje
úřad

Místopředseda
vrchního

soudu rozporuj
e vyvlast-

nění svého poz
emku, kte-

rý chce stát pou
žít pro vý-

stavbu sjezdu z
dálnice D11

u Jaroměře. Jeh
o žalobou

na krajský úřad
se včera

začal zabývat so
ud.

TOMÁŠ KULHÁNE
K

Královéhradeck
ý kraj – Za

normálních oko
lností by

přítomnostmís
topředsedy

vrchního soudu
a viceprezi-

denta soudcovs
ké unie na

hradeckém kra
jském soudě

znamenala zřej
mě jen spo-

lečenskou návš
těvu. Včera se

tam ovšem sou
dce František

Kučera objevil v
mnohem

netradičnější ro
li. Soud se

totiž zabýval je
ho

žalobou na kraj
-

ský úřad Králo-

véhradeckého

kraje.
Kučerovi se

nelíbí roz-

hodnutí
úředníků,

kteří letos

v únoru rozhod
li

o vyvlastnění je
ho

pozemku, na kt
erém

má vyrůst sjezd
z dálnice D11

u Jaroměře. Za p
ozemekmu

úřad přiřkl 30 1
90 korun.

Podle bývalého
ministra do-

pravy Dana Ťok
a

bývalého
Ťoka

bývalého
předcháze-

la vyvlastnění p
ozemku

dlouhá jednání
, bě-

hem kterých Ku
-

čera odmítl

kompenzaci ve

výši 270 tisíc

korun.
„Žalobce

navrhuje, aby

správní soud

rozhodnutí

zrušil s tím, že

vyvlastňovací

správní řízení je
třeba

jako zjevně prá
vně nepří-

pustné zastavit
,“ píše se

v žalobě. ...2

Podle
Kučery byl kraj-

ský úřad, který o v
y-

vlastnění jeho poz
em-

ku rozhodl, podjat
ý.

Úředníkyměli ovli
vňo-

vat bývalý hejtman

či starosta Jaro-
měře.

Karty pro krajsk
é

volby jsou rozda
né

PETR VAŇOUS

Královéhradeck
ý kraj – Pět

měsíců před vo
lbami do

krajského zastu
pitelstva vy-

ložily na stůl ka
rty všichni

velcí hráči. Mez
i posledními

TOP 09 a ČSSD.

Pro tradiční vol
iče sociál-

ních demokratů
budou však

krajské volby v
roce 2020

v Královéhrade
ckém kraji

překvapením. V
ýraznou

oranžovou barv
u totiž doplní

zelené amodré
lístky. Ty jsou

hlavnímmotive
m nové koa-

lice ČSSD, Zelen
ých a nezá-

vislých osobnos
tí. A to vše

pod značkou Sp
olu pro kraj.

Lídrem kandidá
tky je sou-

časný hejtman
Jiří Štěpán.

kandidátky
Štěpán.

kandidátky je
Štěpán.
je

Dvojkou pak ná
městek hra-

deckého primát
oraMartin

Hanousek. V pr
vní desítce je

i punkáč a učite
l ŠtěpánMá-

lek.

VĚŘÍ V ÚSPĚCH

Současný hejtm
an věří v ús-

pěch a přiblížen
í se k číslům

z roku 2012, kdy
samotná

ČSSD získala 26
,67 procenta

hlasů (v roce 20
16 to bylo už

jen 13,3 procent
a hlasů).

„Současná kand
idátka, která

je složená z lidí
, kteří již něco

v životě dokáza
li, úspěchu

nahrává. Není t
o kandidátka

stranických sek
retariátů.

A v tom je její s
íla,“ uvedl

včera při podpis
u koaliční

smlouvy se Zele
nými. ...3

Majitel pozemk
u na trase

budoucí D11 pře
d Jaroměří

se kvůli vyvlast
nění soudí

s krajskýmúřad
em

Rozsudekmůže
stavbu

dálnice D11 zkom
plikovat

Ředitelství silni
c a dálnic

má údajně připr
avený

náhradní plán

Foto: Deník/Micha
l Fanta

Další problémna
D11

dnes 

20/23

zítra

21/24
Východ slunce 4:49

Západ slunce 21:00

mírná zátěž
BIO 1

Počasí v kraji

SVĚT

Donald Trump:

Nasadím armád
u

strana 8

Z DOMOVA

Češi raději kupu
jí vejce

z výběhu než z k
lecí.

I za větší cenu

strana 4

UDÁLOSTI

Označení
zeleniny
v obchodech se

změní strana 6

DÁREK 
E-kniha pro 
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předplatitele Deníku 

ZDARMA
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Pro toho, kdo by náhodou
ten legendární pořad ne-
znal (i když je těžké si

představit, že by někdo takový
mohl existovat): je to minimalis-
ticky vybroušená soutěžní
show, v níž proti sobě stojí paní
Miroslava a pan Zdeněk. Vybí-
rají si otázky podle čísel narov-
naných do trojúhelníku, jehož
strany má soutěžící správnými
odpověďmi propojit. Paní Miro-
slava ráda zahrádkaří a cestuje,
pan Zdeněk je učitel. K otázce
soutěžící obvykle dostanou ná-
povědu v podobě počátečních
písmen dvouslovného výrazu
a prokazují znalosti napříč veš-
kerým poznáním lidstva: v du-
chu surrealismu se tu setkává zá-
žehový motor (ZM) s Ctiborem
Turbou (CT) a útokem na Pearl
Harbour (PH). S každou zodpo-
vězenou otázkou stoupá napětí,
paní Miroslava jde za svým cí-
lem jako ohař, pan Zdeněk zavá-
há ohledně českého názvu měs-
ta Mainz, mizí v propadlišti dě-
jin a o přilepšení k učitelskému
platu může dál jenom snít.
Proč si skvělý AZ-kvíz v těch-

to dnech zaslouží obzvláštní po-
zornost? Hodně se mluví o nové
radní České televize Haně Li-
povské a právě někdejší psaní
otázek pro AZ-kvíz je v jejím ži-
votopise tím jediným, co ji do-
sud v praktické rovině spojilo
s televizním vysíláním. Jinak se
o ní ví, že se ztotožňuje s označe-
ním „katolický ekonom“ (ať už
to znamená cokoliv), potkává se
s prezidentovým mluvčím Jiřím
Ovčáčkem (původně redakto-
rem Haló novin, nyní předčíta-
čem z bible v katedrále svatého
Víta), nešetří slovy uznání pro
někdejší kandidátku komunistů
na prezidentku Janu Bobošíko-
vou a těší se podpoře bývalého
prezidenta Václava Klause.
Českou televizi čeká pod kon-

trolou podobně kvalifikovaných
radních jistě skvělá budoucnost
plná pozitivních proměn, ale
o jednu jistotu se bát nemusíme.
Jak známo, AZ-kvíz měl v obli-
bě i Ladislav Bátora, a to už byl
nějak příkladný katolík, bojov-
ník proti homosexualismu a sio-
nismu, národovec a konzervati-
vec (taktéž chráněnec Václava
Klause a senátní kandidát strany
Jany Bobošíkové Suverenita).
Až jednou z programu České te-
levize odpadnou pořady, které
jsou málo vlastenecké, příliš li-
berální, nedostatečně vyvážené,
nepřípustně rouhačské nebo tře-
bas moc hambaté, AZ-kvíz se
bude dál skvět v plné nádheře.
Takže čeho bychom se báli?

PRAHA Přestože tři měsíce korona-
virové epidemie českou i světo-
vou kulturu postavily doslova na
hlavu, byl by špatný dojem, že se
v tomto segmentu zastavil život.
Platí to i pro hudební festivaly
pod širým nebem. Ty velké ze
zřejmých důvodůmusely svoje le-
tošní, pečlivě připravené ročníky
většinou zrušit, respektive přesu-
nout na rok 2021. Tymenší hleda-
jí způsoby, jak svým fanouškům
nabídnout třeba i mírně omezený
program.
Naprostá většina festivalů staví

na domácích interpretech, bu-
dou-li někde hrát zahraniční účin-
kující, půjde převážně o Evropa-
ny nebo v Evropě žijící rodáky
z jiných kontinentů. Přesto se dra-
maturgům daří představovat pro-
gramy mnohdy velmi lákavé, sta-
vící na tom nejzajímavějším, co
současnámainstreamová i alterna-
tivní scéna nabízí.
Ke komornějším variantám se

odhodlaly i některé jinak mamu-
tí přehlídky typu Rock for Peo-
ple (a pravděpodobně i Metro-
nome Prague). Nezahodit příleži-
tost se pokusí také akce, které
hodlaly letos vstoupit na festiva-
lovou scénu s plnou parádou, tře-
ba TrutnOFF BrnoON. Ať tak či
tak, jednoduché to nebudemít ni-
kdo. ob

PRAHA Jak se žije ve městě, ve
kterém se její obyvatelé cítí
jako nechtění hosté? Na tuto
otázku se zaměřila Apolena
Rychlíková s Vladimírem Tur-
nerem v projektu Paměť města,
jehož jedním z výstupů je stejno-
jmenná výstava zdobící od vče-
rejška galerii Artwall na opěrné
zdi pražských letenských sadů.
Nafotili pětici rukou patřící kon-
krétním Pražanům, kteří drží klí-
če s klíčenkami odkazujícími
k fenoménům, jež jim ztrpčují
život. Jde o turismus, znečištěné
ovzduší, klimatickou krizi, ohro-
žení bezdomovectvím, novou lu-
xusní výstavbu nebo na gentrifi-
kaci ve městě. pv

IVA PŘIVŘELOVÁ

Titulní hrdinka nestárnoucí-
ho románu Jane Austeno-
vé Emma se ráda plete do

života druhých a elegantně jim
vnucuje své představy o tom, jak
by mělo vypadat jejich štěstí.
Možná i proto nám filmaři rádi
a pravidelně předkládají své před-
stavy o jejím osudu. Seriálů a fil-
mů inspirovaných knihou z roku
1815 je už tucet, nejúspěšnější
adaptací zůstává i po letošní pre-
miéře ta z roku 1996, která prosla-
vila Gwyneth Paltrowovou a zís-
kala Oscara za hudbu.
Dnešní Emma. se stále odehrává

na začátku 19. století, na novou ge-
neraci, která se od 90. let zrodila
a vyrostla, cílí především svým dů-
razem na barevnost a vtip. Nový
úhel pohledu na oblíbený příběh
o zmoudření jedné rozmazlené sle-
činky ovšem nepřináší. Pokud teč-
ka v názvu měla reprezentovat přá-
ní natočit dokonalou a definitivní
verzi, snaha nevyšla.

Poztrácené motivy
Emma. pochází od ženského tvůr-
čího týmu, scénář napsala Elea-
nor Cattonová, režie se chopila
Autumn de Wildeová. Obě jsou
ovšem známější díky jiným profe-
sím a Emma. pro ně představuje
filmový debut. Cattonová se pro-
slavila jako spisovatelka a jako
nejmladší člověk získala prestiž-

ní Bookerovu cenu za román Ne-
beská tělesa. Ten v posledních le-
tech sama adaptovala do šestidíl-
né minisérie, kterou v květnu za-
čala vysílat BBC. Wildeová pro-
slula jako hudební fotografka a re-
žisérka videoklipů.
Ne že by kvůli tomu její celove-

černí debut trpěl roztříštěností. Vy-
právění drží pohromadě všudypří-
tomná hlavní hrdinka, rozdělení
na roční období ho vhodně rytmi-
zuje. Nevyrovnanost do snímku
vnáší hlavně zacházení s několika
vedlejšími postavami a několika
vedlejšími motivy. V pitoreskní
skupině charakterů ustoupili do po-
zadí, ke konci až příliš, Jane Fairfa-
xová a Frank Churchill, jejichž pří-
běh tak nakonec spíš mate, než
aby posiloval hlavní téma neschop-
nosti Emmy odhadnout pravé city
a její pomalosti v odhalování pra-
vých povah.
Doztracena nakonec vyznívá

také počáteční upozorňování na
škrobená společenská pravidla kro-
tící vášně v několika scénách sou-
středících se na nepohodlnost do-
bové módy a na nahotu, kterou za-
krývá. Aspoň že reakce služebnic-
tva na chování panstva se v dru-
hém plánu odehrávají až do kon-
ce. Nápad dát kostýmní romantic-
ké komedii společensko-kritický
rámec není od věci, romány Auste-
nové přežily právě i díky tomu,
jak bryskně, duchaplně a nadčaso-
vě v nich dokázala autorka popsat

lidskou přirozenost ve střetu s do-
bovými konvencemi. V této verzi
ale jako kdyby svůj záměr tvůrky-
ně v polovině opustily, spolu s po-
kusem spojit Austenovou se
screwballovou komedií. Ta po-
stupně ustupuje romantickémume-
lodramatu jedné dívky a mění se
v uplakaný povzdech nad neobrat-
ností lidí v milostných záležitos-
tech.

Vypadá a zní to půvabně
Emma. pak místo pobavení začne
víc dojímat, na čemž má zásluhu
především Johnny Flynn v roli
pana Knightleyho, méně kazatel-
ského, neomylného a více smysl-
ného než obvykle, a Mia Gotho-
vá, která Emminu chudou přítel-

kyni Harriet, dříve pojímanou
jako důvěřivou husu, obohatila
o nenápadnou, nevinnou důstoj-
nost. Samotná Emma v podání
Anyi Taylor-Joyové, Američan-
ky známé z hororu Čarodějnice,
postrádá charisma okouzlující
„včelí královny“, jak o Emmě zpí-
vá Johnny Flynn v písni složené
přímo pro film. Zbytek hudby,
kombinující folk a sbory, která ně-
kdy až vtíravě komanduje komic-
kou a poté romantickou náladu
snímku, zkomponovali David
Schweitzer a Isobel Wal-
ler-Bridgeová (seriál Potvora).
Audiovizuálně režisérka potvr-

dila své zkušenosti, nová filmová
Emma. vypadá a zní půvabně.
Živá hudební složka má za úkol

vyvažovat elegantní dusivost kos-
týmů a domů, což se jí nejlépe vy-
daří ve vrcholné romantické scéně
tance, v níž se pan Knightley zami-
luje přímo před našima očima.
Také v práci s herci se Wildeová
osvědčila. I když některé z rolí
(pana Eltona, slečnu Batesovou,
pana Woodhouse) její stylizace
tlačí směrem ke karikatuře, Josh
O’Connor, Miranda Hartová či
Bill Nighy se takové jednostran-
nosti vzpírají, a tak zaručují, aby
Emmina morální lekce nepozbyla
platnosti.
Obsazení je atraktivní a zdatné,

schopné přilákat nové publikum.
Jako inspirace k přečtení děl Aus-
tenové může tato adaptace sloužit
stejně dobře jako jiné, i když po-
strádá rovnováhu té z roku 1996
či minisérie Slečna Emma z roku
2009, která těžila z dvojnásobné-
ho času. Nová verze je stále rozto-
mile líbezná, i když ambice jejích
autorek hladce spojit modernost
s dobovostí, výrazně stylizovanou
bláznivou komedii s uvolněnou
dojemnou romantikou a žánrové
stereotypy s jejich obměňováním
dojde k méně uspokojivému kon-
ci než Emmina milostná tápání.

Emma.
Velká Británie 2020, 124 min.
Režie: Autumn de Wildeová
Premiéra: 21. 5.

Autorka je filmová publicistka

MARCEL
KABÁT
redaktor LN

Rozmarné hudební léto
od 4. června, Praha, Žluté lázně
a případně další lokality
volný cyklus koncertů, který zahájí

ve čtvrtek 4. června Michal Prokop
& Framus Five, pokračují 17. června
Buty, 30. června Kašpárek v rohlíku
a Mucha ad.

Rock for People Home
15.–20. června, Praha, Plzeň,
Pardubice, Ostrava, Kutná Hora,
Hradec Králové

Gaia Mesiah, Pokáč, Vypsaná fixa,
Kapitán Demo, John Wolfhooker (v pěti
městech po sobě zahraje vždy jeden ze
jmenovaných umělců, poslední termín
v tradiční lokaci, hradeckém
Festivalparku, zahrají všechny kapely)

Audio Zoo Rooftop
26.–27. června, Výstaviště, střecha
Křižíkova pavilonu

Domácí dýdžejové stylů
drum&bass, house a techno + zatím
utajený zahraniční host

Hradecký slunovrat
27.–28. června, státní zámek Hradec
nad Moravicí
Robert Křesťan & Druhá tráva,

Hradišťan & Jiří Pavlica,
minus123minut, Dejvické divadlo ad.;
stejné vstupné platí i na interiérový
festival, který se bude konat
23.–24. října

VlčkoviceFest
10.–12. července, Vlčkovice u Votic
Vypsaná fixa, Znouzectnost, Živé

kvety (SK), divadlo Buchty a loutky
ad.

Pokořen
26.–27. července, Litoměřice
Dunaj, Mucha, Tony Ducháček

& Garage, Květy, Ty syčáci, Jakub
Noha, Rudovous ad.

Okolojeles
26.–27. července, Nárameč (okres
Třebíč), areál Doubí
Market, Wooden Plot, The

Shadowplay, Angelhead Hipster ad.

Připomínky Folkových prázdnin
28.–31. července, Náměšť nad
Oslavou
čtyři streamované koncerty

nahrazující zrušený letošní ročník
Folkových prázdnin, o možném počtu
publika rozhodne momentální
hygienická situace

Artukus Festival
20.–23. srpna, Trutnov, Bojiště
The Young Gods (CH), Lvmen,

Ghost of You, Mucha, Gaia Mesiah,
PSH, Dunaj, Vanessa, Květy ad.

TrutnOFF BrnoON Open Air
Festival
21.–23. srpna, Brno-Pisárky, areál Na
Střelnici
program a rozsah pořadatelé

upřesní v nejbližších dnech

Cool v plotě
28.–29. srpna, Písek
Paramount Styles (USA), Eddy

Allen (USA), Václav Havelka, Mucha,
Štěpán Rak, Jiří Imlauf ad.

Boskovice – festival pro židovskou
čtvrť
28.–30. srpna, Boskovice
předběžně posunutý termín

z července, pořadatelé čekají na
upřesnění hygienických podmínek

Respect Festival
5.–6. září, Praha, Rohanský ostrov
Oumou Sangaré (Mali), Fofoulah

(GB, Gambie, Senegal), Los Wembler’s
de Iquitos (Peru), Etenesh Wassie
(Etiopie/FR)

Záře
12. září, Kladno
The Young Gods (CH), WWW

Neurobeat, PSH ad.

Metronome Prague 2020
17.–19. září, Výstaviště
přesunutý termín původně

červnového velkého festivalu platí,
formu a účinkující pořadatelé upřesní
v nejbližších dnech

United Islands of Prague
září, zatím neupřesněné datum
právě v těchto dnech pořadatelé

pracují na upřesnění termínu
a programu tradičního
pražského pouličního festivalu
bez vstupného

Galerie Artwall
proti smogu
a turismu

Emma má ambice, ale nepřekvapí

ZVLÁŠTNÍ EFEKTY

Festivaly pod širým nebem, které se odehrají v České republice od června do září (výběr LN)

Emma. Anya Taylor-Joyová (vpravo) v titulní roli. FOTO CINEMART

Jedni z mála. Pořadatelé festivalů letos sázejí hlavně na domácí kapely. Jednou z výjimek jsou slavní švýcarští elektronici The Young Gods. FOTO MEHDI BENKLER

AZ-kvíz, jistota
v nejistých
časech

Festivaly nezemřely, žijí

12. června 20
20 5

Hradecko a Jičínsko

PETR ZÁLESKÝ
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Část D35 otevřou

zřejmě příští rok

INZERCE
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seriálu koncertů.

nakuppivo

www.nakuppivo.cz
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Čt-pá 8.00-18.00

So 8.00-11.00

ČeStice 128

tel.: 778 716 949

tel.: 778 771 473

napoje@charvat.cz
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„Čtyři pachatelé jsou pro tento
trestný čin již stíháni,“ řekl LN
mluvčí Nejvyššího státního zastu-
pitelství (NSZ) Petr Malý.
Během června policie prověřo-

vala další čtyři lidi, v úhrnu do
této chvíle tedy vyšetřovala osm-
náct případů.
Přestože je šíření koronaviru

v Česku pod kontrolou a lidé po-
malu odkládají roušky, epidemio-
logové varují před druhou vlnou
pandemie a apelují na zodpověd-
né chování.
„Karanténa se skutečně navrhu-

je v naprosto odůvodněných pří-
padech a je to velmi efektivní způ-
sob, jak chránit životy ve společ-
nosti, abychom se za čas nedosta-
li někam, kde nechceme být. Roz-
hodně by se neměla podceňovat,
ignorovat nařízení hygieniků je
podle mě vrcholně nezodpověd-
né,“ řekl LN epidemiolog Rasti-

slav Maďar, který vede pracovní
skupinu pro koordinaci uvolňová-
ní karanténních opatření.

Plival na sousedy
V Moravskoslezském kraji stráž-
ci zákona zadrželi v polovině dub-
na i dva muže středního věku, kte-
ří ignorovali nařízenou karanténu
a ohrožovali okolí přenosem viru.
Jeden byl zpočátku obviněný ze
zločinu šíření nakažlivé nemoci
a musel do vazby, v níž by měl
být doteď. Druhého muže policej-
ní komisař obvinil z pokusu o zlo-
čin a je stíhán na svobodě. Policie
již oba případy uzavřela.
„Vyšetřování bylo ukončeno

návrhem na podání obžaloby
16. května a spis byl předán na
státní zastupitelství,“ uvedla poli-
cejní mluvčí Jiroušková. U první-
ho muže policie nakonec změnila
právní kvalifikaci případu. „Věc
byla překvalifikována na pokus
zločinu šíření nakažlivé nemoci

a přečin maření výkonu úředního
rozhodnutí,“ vysvětlila.
Maření úředního rozhodnutí

v tomto případě znamená právě
nedodržování povinné karantény.

Muž se údajně pohyboval bez
roušky na veřejnosti před do-
mem. Policie ho zadržela po udá-
ní. Druhý obviněný dle obžaloby
vyhrožoval sousedům, že je naka-
zí, plival na ně z okna a vyhrožo-
val zabitím. O osudu obou mužů
nyní rozhodne soud, rovněž jim
hrozí osm let vězení.
Kdyby si přitom vybrali jinou

dobu, možný trest by byl mno-
hem mírnější. Za šíření nakažli-
vé nemoci, třeba i HIV, hrozí za
normálních okolností šest měsí-
ců až tři roky vězení. V nouzo-
vém stavu je to ale téměř trojná-
sobek.
„Odnětím svobody na dvě léta

až osm let bude pachatel potres-
tán, spáchá-li takový čin za stavu
ohrožení státu nebo za válečného
stavu, za živelní pohromy nebo
jiné události vážně ohrožující ži-
vot nebo zdraví lidí, veřejný pořá-
dek nebo majetek,“ stojí v trest-
ním zákoníku.

Sazba se v nouzovém stavu
zvyšuje i u krádeží, zpronevěry,
lichvy, podvodu či šíření poplaš-
né zprávy. „Je to proto, aby lidé
nevyužívali nouzového stavu
k trestné činnosti, zvýšený trest je
má zastrašit,“ uvedl policejní
mluvčí Moravčík.

39 poplašných zpráv
Ani šíření poplašné zprávy neby-
lo v době epidemie výjimkou.
„V přímé souvislosti s nemocí co-
vid-19 bylo spácháno 39 trest-
ných činů šíření poplašné zprávy,
z toho čtrnáct osob je za tento
trestný čin již stíháno,“ uvedl
mluvčí NSZ Malý.
V jednom případě obviněný vy-

hrožoval ženě se slovy: „Dám ti
covid.“ Pak ji objal a dál vykřiko-
val: „Bábo jedna, přenáším na
tebe covid!“ Takového jednání se
dopustil před čtyřmi svědky, byl
si přitom vědom, že žádnou na-
kažlivou nemocí netrpí.

Pro mnohé školáky jsou
nápoje plné rychlých
cukrů a kofeinu známkou
dospělosti. Riskují však
své zdraví.

EVA PRESOVÁ

PRAHA Zatímco na severu Čech
školáci holdují energetickým ná-
pojům, v Praze chodí dospívající
mládež zase spíše do kaváren „na
kafe“. Všichni chtějí být „in“
a „cool“, ale často si neuvědomu-
jí, že cenou za povzbuzující drin-
ky jsou nesoustředěnost a zdravot-
ní problémy.
Průzkum HBSC (Health Beha-

viour in School-aged Children),
který zkoumá životní styl mladé
generace, ukázal, že se tento pro-
blém týká přibližně desetiny čes-
kých dětí od 11 do 15 let.
Pití energetických nápojů je ty-

pičtější pro chlapce, kteří po nich
sahají dvaapůlkrát častěji než dív-
ky. Z regionálního pohledu jsou
největšími konzumenty školáci
v severních Čechách, hlavně v Ús-
teckém kraji, kde je jich zhruba pě-
tina. Nejméně si „energeťáky“ ku-
pují děti v Praze – 7,7 procenta.
„Motivace k nadměrné konzu-

maci energetických nápojů jsou
různé. Pro jedny to může být pro-
středek pro to být stále aktivní,
necítit únavu a mít dostatek ener-
gie, jinýmmohou prostě jen chut-

nat, pro další to může být součást
sociálního statusu a módní hit,“
sdělil LN náměstek ústředního
školního inspektora Ondřej An-
drys.
Podle prezidenta Asociace ředi-

telů základních škol a šéfa Masa-
rykovy základní školy Klánovice
Michala Černého děti obecně
láká neznámé a zakázané ovoce.
„Když dělají něco, co je určeno
dospělým, připadají si cool, jsou
předmětem obdivu části spolužá-
ků,“ sdělil LN.
Učitelka Markéta Illová ze Zá-

kladní školy Velké Opatovice se
domnívá, že jde u žáků především
o statusovou záležitost. „Bohužel
přibývá dětí, a to i v nejmladších
věkových kategoriích, které si pra-
videlně kupují tyto nápoje. Není
to z důvodu nedostatku energie,
spíš se jedná o status. Navíc jsou
některé energetické nápoje ex-
trémně levné, plechovka stojí tře-
ba jen pět korun,“ řekla LN.
Šéfka Pedagogicko-psycholo-

gické poradny pro Prahu 1, 2 a 4
Galina Jarolímková se domnívá,
že pití energetických nápojů slou-
ží dětem především k větší výkon-
nosti a také k tomu, aby vydržely
hrát hry a komunikovat přes so-
ciální sítě dlouho do noci.
Ředitel Černý ale upozorňuje

na rizika takového počínání:
„Děti, které celou noc hrají počíta-
čové hry, surfují na síti nebo cha-
tují, možná kofeinové nápoje sku-
tečně povzbudí, ale rozhodně to

pro ně není zdravé, zadělávají si
na mnoho problémů. Tolerovat
lze rozumné používání těchto ná-
pojů například při sportu.“
Podle kantorky Illové počet ško-

láků, kteří si pravidelně dopřávají
energetické nápoje, stoupá. „Ná-
sledkem je narůstající hyperaktivi-
ta, nezvladatelnost a přemíra ener-
gie, kterou si dítě vybíjí ve škole,“
řekla. Domnívá se, že školy by
měly mít nástroje, jak tuto konzu-
maci omezit, protože vysvětlová-
ní ve třídách nestačí. „Je potřeba
v této oblasti více osvěty směrem
k rodičům, omezení reklamy nebo
nařízení, aby její součástí bylo
i varování. Mám ale obavu, zda se
to podaří,“ doplnila.

Rizikové plechovky
To, že mnohým rodičům nevadí,
že jejich dospívající potomci běž-
ně pijí energetické nápoje, potvrzu-
jí i další učitelé. Důvodem je zřej-
mě to, že mnozí dospělí netuší, jak
nebezpečné látky, zejména pro dět-
ský organismus, se ve zdánlivě ne-
škodných plechovkách skrývají.
„Kofein představuje nebezpečí
pro nervy, srdce a v kombinaci
s mléčným tukem i pro žlučník.
Energetické nápoje obsahují navíc
hodně cukru, v horším případě ná-
hrady za cukr. Cukr přispívá k po-
ruchám pozornosti a vzniku cuk-
rovky. Děti byměly pít čerstvé šťá-
vy, ovocné čaje a zejména vodu,“
sdělila LN výživová poradkyně
Stanislava Bittnerová.

„Samozřejmě jde o rizikovou
záležitost, která může být velmi
negativní dopady na zdraví dětí
a jejich psychický stav, včetně
poruch pozornosti, depresí nebo
i zvýšené agresivity,“ potvrdil
Andrys. Souhlasí s ním i Jarolím-

ková: „Problém pití energetic-
kých nápojů spočívá v tom, že
může vést k závislosti. Zcela jis-
tě vede ke zhoršení koncentra-
ce.“
Výsledky průzkumu HBSC

ukázaly, že časté popíjení energe-

tických a slazených nápojů souvi-
sí u školáků i s dalšími riziky, pře-
devším kouřením, opakovanou
opilostí a konzumací marihuany.
Na rozdíl od alkoholu, cigaret
a drog však „energeťáky“ dětem
nezakazuje zákon.

TÝDENÍK PRÁVĚ V PRODEJI

NADVÁHA MŮŽE
BÝT PŘI NEMOCI
VÝHODOU

• Velký rozhovor: MUDr. Matoulek
z Obezitologického centra VFN

• Geny hrají v obezitě zásadní roli
• Lidé na ketodietě umírají dříve
• Ti nejchytřejší bývali kdysi i nejtlustší

A navíc v čísle:
• Bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl:

Nejvíc teď zchudnou Pražáci
• Olda Říha z Katapultu: Padesátkrát musíš

projít peklem...

PRAHA Dneškem v Česku nastá-
vá další vlna uvolňování restrik-
cí, které vláda v březnu zavedla
kvůli zamezení šíření nákazy ne-
mocí covid-19. K běžnému pro-
vozu se vracejí koupaliště, zoo-
logické zahrady, památky nebo
muzea. Akcí se bude moci nově
účastnit až 1000 lidí a po třech
měsících se opět budoumoci ko-
nat veletrhy, i když zatím s ome-
zenou kapacitou.
Rozvolnění se kvůli nepřízni-

vé epidemiologické situaci za-
tím netýká Frýdecko-Místecka
a Karvinska. Na neustálou nut-
nost dodržování hygienických
pravidel hygienici ale upozorňu-
jí i v regionech, kde se protikoro-
navirová opatření uvolní.
„I nadále je nezbytné myslet

v místech se zvýšenou koncen-
trací osob na důslednou hygienu
rukou a zejména dodržování
bezpečných rozestupů, to však
již nebude povinné, ale na úrov-
ni doporučení,“ uvedl vedoucí
pracovní skupiny pro koordina-
ci uvolňování karanténních opat-
ření Rastislav Maďar.
Ode dneška ministerstvo zdra-

votnictví zrušilo na památkách,
v galeriích, zoo a podobných za-
řízeních limit deset metrů čtve-
rečních na osobu a povinné od-
stupy mezi lidmi. Akce nad
1000 lidí se budou moci konat
ve stavebně členěných areálech,
jako jsou veletržní areály nebo
sportovní stadiony. Veletrhů se
bude moci účastnit maximálně
5000 lidí ve stejný čas, ale po ti-
sícových skupinách v sektorech
s vlastním zázemím.
Změny se dotknou i lázní. Po-

skytovatelé těchto služeb mo-
hou opět vést skupinové proce-
dury bez limitu deseti lidí. Roz-
volnila se i pravidla pro společ-
né stravování lázeňských hostů.
Další vlna uvolnění restrikcí

se čeká od počátku prázdnin,
kdy lidé budou moci odložit
roušky ve vnitřních prostorách
nebo veřejné dopravě a padne
i zákaz nočního provozu restau-
rací a hospod. Omezení ale zů-
stanou v platnosti v místech
s vyšším výskytem covidu-19.
Tím je vedle Frýdecko-Místec-
ka a Karvinska nyní i Praha. čtk

Šířili vir. Hrozí jim osm let

Desetina dětí propadá energy drinkům

Běžný provoz
se vrací do zoo
i na koupaliště

HRADEC KRÁLOVÉ Navzdory
dešti pokračoval v sobotu na
letišti v Hradci Králové putov-
ní hudební festival Rock for
People Home. Na open-air scé-
ně vytvořené z hangáru byla
na programu vystoupení čes-
kých kapel a hudebníků Gaia
Mesiah, Pokáč, Vypsaná fiXa
(na snímku její fanoušci), Ka-
pitán Demo a John Wolfhoo-
ker. Areál byl kvůli omeze-
ním uzpůsoben maximálně
pro 500 návštěvníků. Festival,
který za běžných okolností pa-
tří k nejnavštěvovanějším hu-
debním akcím v zemi, měl po-
dobu koncertní série, která za-
čala 15. června v Praze a po-
stupně vystřídala několik
měst. čtk FOTO MAFRA – M. VESELÝ

Rock
pro pět set
fanoušků

HUDEBNÍ FESTIVAL

Ohnisko v Liberci
■ Zatímco ještě zkraje minulého
týdne se počet nových případů
nákazy držel kolem čtyřicítky
až padesátky denně, ve čtvrtek
vyskočil na 118, a v pátek dokonce
na 128 případů. O víkendu se vrátil
na nižší hodnoty (42 v sobotu),
výrazně ale klesl i počet testů.
■ Za nárůstem je ohniskový výskyt
na Frýdecko-Místecku a Karvinsku.
O víkendu hygienici odhalili
nové ohnisko ve firmě Magna
Exteriors (Bohemia) v Liberci,
nakažena je více než desítka lidí.

Zdroj: min. zdravotnictví, ČTK
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Hradecký kraj Hradec DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/HradecDnes

Další hra?Zora Valchařová
Poulová, Anna Peřinová a Filip
Richtermoc v dramatu Edwar-
daAlbeeho Kdo se bojí Virgi-

nieWoolfové. Foto: KD

Petr Mareček
editor MF DNES

Po vládou řízeném tříměsíč-
ním divadelním půstu bych

vzal zavděk i Piskáčkovou operetou
v ochotnické sokolovně, ale osud
bývá milostivý. Inscenace slavné
hry Edwarda Albeeho Kdo se bojí
Virginie Woolfové, kterou pro ko-
morní studio Beseda připravil reži-
sér Michal Hába, by byla ozdobou
kterékoliv části sezony v kterémko-
liv i pražském divadle.
Ač se na všem letos podepsal co-

vid-19, po Kunderově a Morávkově
Ptákovině a Strýčkovi Váňovi jde o
třetí - a poslední - vrchol 135. sezo-

ny hradeckého Klicperova divadla.
Americká klasika, ať už starších

dramatiků Arthura Millera či Ten-
nessee Williamse, nebo mladšího
Edwarda Albeeho (1928 - 2016) vlád-
ne nejen hloubkou, ale i jakousi for-
mální dokonalostí, jíž se nevyplácí
vzpírat, neboť přediva slov bývají
křehká a každý polotón hraje. Hra
Kdo se bojí Virginie Woolfová měla
a má od roku 1962 bezpočet diva-
delních verzí, ta nejslavnější je však
filmová, v roce 1966 ji natočil Mike
Nichols. K ní Hábova verze přímo
odkazuje.
Na jednoduché scéně Adriany

Černé s náznakem bytu, plného
„nedopitých sklenic“, jsou obří war-
holovské portréty dvou hlavních

protagonistů stylizované do Eliza-
beth Taylorové a Richarda Burto-
na. I začátek se o ně chytře opírá.
V Hábově citlivém pojetí, k ně-

muž náleží i muzika Jindřicha Číž-
ka, se spíš než absurdní, jak se čas-
to o Albeeho klenotumluví, hra stá-
vá strhujícím realisticky psycholo-
gickým dramatem, černou komedií
propité noci dvou párů. A to ve sta-
rosvětsky uctihodné stopáži bezmá-
la tří hodin.
Americké atributy žánru 50. a 60.

let - univerzita, ambice, idealismus,
kariéra, moc či sebeúcta - nepůsobí
uměle a zastarale, ve znamenitém
překladu Jiřího Joska hrdinovémlu-
ví současným jazykem o součas-
ných věcech, aniž by se tlačilo na

krátkodeché aktualizace. Z několi-
ka zcizujících i odlehčujících nápa-
dů nečiší nahodilost, každé gesto i
výkřik mají smysl. Kouzelná je led-
nička, z níž se při vzpomínce na
New York line jazz.
Michal Hába slouží Albeemu a

hlavně hercům, jimž kraluje Filip
Richtermoc v „burtonovské“ roli
historika George. Tatam je někdejší
až verbířská rozmáchlost, do níž bý-
val nucen, zkušený herec až démo-
nického charizmatu váží každé slo-
vo, každou intonaci s ohromným ci-
tem pro detail, aniž by propadl po-
kušení tlačit na humor. Má ho v
sobě stejně jako krutost i láskypl-
nou péči. Nezapře silnou jevištní
osobnost stejně jako jeho protihráč-

ka Zora Valchařová Poulová v roli
Marthy, podobně kruté, možná ješ-
tě více, i milující. Jejich gradující
střety mají až fyzický citelný kalibr
nejjedovatějšího sarkasmu a nejos-
třejší ironie, herečce stačí gesto,
aby otřásla i nejpevnějším muž-
ským sebevědomím. Oba na sebe
slyší a diváku skýtají požitky nejsil-
nější. Ač by se zdálo, že naopak,
mladinký pár Honey a Nick, tedy
Anna Peřinová a William Valerián,
to mají o to těžší, ale zvládají to vý-
tečně, ať už v zajetí alkoholu, nebo
coby zaskočené terče zvrácených
her Marthy a George.
První repríza byla příslibem, že

Klicperovo divadlo mámoderní he-
reckou inscenaci, která může zrát
až k dokonalosti. Snad to diváci do-
volí.

HRADEC KRÁLOVÉ Festival Rock
for People zahájil letošní ročník v
úsporné variantě ovlivněné korona-
virem. Spustil v tomto týdnu kon-
certní sérii, v níž už zahrála kapela
Gaia Mesiah v Praze, Pokáč v Plzni
a Vypsaná fiXa v Pardubicích. Ná-
sledují dvě další města a sobotní fi-
nále v Hradci Králové. Hraje se pro
300 posluchačů, další musí vzít za-
vděk streamem.
Kultura se přece jen začíná pro-

bouzet po nucené koronavirové pře-
stávce. Pořadatelé hradeckého festi-
valu Rock for People sice už na kon-
ci dubna ohlásili roční odklad na
léto 2021, fanouškům však nabízejí
alespoň nějakou náhradu v kombi-
naci online přenosů a živého hraní.
Torzo letošní přehlídky nese ná-

zev Rock for People Home / Live Ju-
kebox Tour! Zájemci mohou hlaso-
vat, jaké písničky na koncertech za-
zní. Muzikanti hrají na nádvořích pi-
vovarů nezvykle uvnitř karavanu,
na koncerty za nimi zatím dorazily
desítky posluchačů.
„Je to takovej táboráček upro-

střed s karavanem místo ohně,“
glosovala Marka Rybin, zpěvačka
kapely Gaia Mesiah.
„Včera byl koncert Vypsané fiXy,

ve čtvrtek hraje Kapitán Demo vOs-
travě a v pátek John Wolfhooker v
Kutné Hoře. Pokud se chcete podí-
vat na finále do Hradce Králové,
kde bude hrát všech pět kapel, líst-
ky jsou pořád k dispozici a můžete

se přijet podívat na tuto skvělou
show. Je bohužel omezený počet
vstupenek, ale ty ještě nejsou vyčer-
pány,“ řekl Jan Šebek z pořadatel-
ského týmu při úterním koncertu
písničkáře Pokáče v Plzni.
Všechny zastávky budou k dispo-

zici i na livestreamu na internetové
televizi Mall.tv.

„Nechtěli jsme fanoušky ani sebe
nechat čekat na festivalovou atmo-
sféru celý rok, a proto se vydáváme
za nimi. Věřím, že si koncerty Rock
for People Home užijeme jak naži-
vo, tak prostřednictvím streamu.
Kapacitu jsme museli z pochopitel-
ných důvodů omezit, s nákupem
vstupenek tak není radno otálet.

Doufáme ale, že se s námi diváci o
společný zážitek podělí, ať už bu-
dou sledovat přenos z obýváku, na
zahradě, nebo u táboráku. Těšíme
se na fotky i historky,“ uvedl Mi-
chal Thomes, šéf festivalu Rock for
People.
Finále turné bude 20. června v

hradeckém Festivalparku. Na scé-
ně v hangáru se tu v klasických festi-
valových setech vystřídá pět zmíně-
ných interpretů a dovnitř už bude
moci 500 fanoušků.
Organizátoři slibují také dopro-

vodný program, pro držitele vstu-
penek bude připraveno místo pro
stanování a parkování. Vstupenky
na jednotlivé koncerty budou stát
250 korun, lístek na hradecký festi-
val je za 850 korun včetně místa
pro stan i parkování.
Prozatím posledním festivalem,

který kapituloval a náhradní ter-
mín oznámí až po prázdninách, je
série HradyCZ včetně červencové
zastávky pod Kunětickou horou.
Naopak naděje se stále nevzdávají
pořadatelé srpnového Artu Kus Fes-
tivalu, který plánují na 20. až 23.
srpna na trutnovském Bojišti. Za-
tím až na 16. září je posunutý Hra-
decký Majáles.
Koncem května se dokonce před

hradeckým letním kinem konal
Koncert před branami, který nahra-
dil původně plánovaný festival Na
jednom břehu. Na čtyři interprety
přišlo skoro 300 lidí. (zál, tů)

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Radnice šestnáctitisícového Dvora
Králové nad Labem na Trutnovsku
odpustí podnikatelům zasaženým
koronavirovou krizí poplatky a sní-
ží jim nájmy v objektech města.
Hodnota podpory by měla v souhr-
nu činit přes 1,1 milionu korun.
Od 1. července město nebude vy-

bírat poplatky za umístění prodej-
ních stánků nebo zahrádek u re-
staurací. „Zároveň se nebude platit
za zábor veřejného prostranství při
pořádání kulturních a sportovních
akcí,“ uvedl starosta Jan Jarolím
(ANO). Podnikatelé v cestovním ru-
chu od 1. července nebudou platit
místní poplatek z pobytu.
Podnikatelé, kteří mají od města

pronajaté prostory, budou mít sní-
žené nájemné. Úleva se bude týkat
doby od vyhlášeného nouzového
stavu do konce letošního roku a od-
stupňována bude podle toho, jak
moc podnikatele vládní restrikce
postihly. Snížení nájemného bude
v jednotlivých měsících činit 25 až
100 procent. Program odpuštění
nájemného město připravilo tak,
aby rozšiřoval pomoc vládní dotač-
ního programu COVID-Nájemné.
K podpoře podnikatelů zasaže-

ných pandemií přistoupila i jiná
města v kraji, třeba Hradec nebo
Trutnov. (ČTK)

E. Albee: Kdo se bojí
Virginie Woolfové

Marka Rybin, zpěvačka kapely GaiaMesiah. Foto: L. Němec,MAFRA

Dvůr odpustí
poplatky
a sníží nájmy

Rock for People: finále bude v hangáru

Albeeho klasika je
třetí vrchol sezony

85%

HradecKrálové

Škola bude mít
nové sportoviště
Základní škola Štefcova v Hradci
Králové se dočká opravy sportovní
fotbalové plochy za téměř devět mi-
lionů korun. Vymění umělý tráv-
ník a obnoví sportovní plochu.
Opravy začnou začátkem červen-
ce, hotovo bude na přelomu roku.
Vedle nového trávníku budou sou-
částí investice úpravy sportovního
zázemí. „Obnovíme systém odvod-
nění hřiště včetně odvodňovacího
žlabu na vnitřní straně atletického
oválu. Součástí oprav bude také re-
konstrukce dopadové plochy pro
vrh koulí,“ uvedl náměstek primá-
tora pro oblast investic Jiří Bláha.
Stavební firma vybuduje zázemí a
provede veškeré úpravy za 8,9 mili-
onu korun. (poš)

Jičín

Oprava stacionáře
za 30milionů
Rekonstrukci denního stacionáře
pro seniory Domovinka v Jičíně
bude mít na starosti za necelých 30
milionu korun stavební společnost
Valc z Hradce Králové. Před soutě-
ží, v níž bylo šest zájemců, město
cenu přestavby odhadovalo na 39
milionů. Přestavba by měla být ho-
tova v polovině roku 2022. Nynější
stacionář je ve velmi špatném sta-
vu. Kapacita v počtu 20míst se zvý-
ší na 35. Na rekonstrukci město po-
užije dotaci od kraje ve výši až 25
milionů. (ČTK)

HradecKrálové

Zloděj kradl z
balkonů nábytek
Policisté vyšetřují dvě krádeže za-
hradního nábytku v řadových
domcích na Moravském Předměs-
tí v Hradci Králové. Včera dopo-
ledne z balkonu bytu ve výšce ne-
celých dvou metrů zmizely dvě
nové ratanové židle za čtyři tisíce.
O pár hodin později na policii při-
šel obyvatel té samé ulice, že mu
někdo ukradl z balkonu křesla a
stůl v hodnotě 30 tisíc. Pachateli
hrozí až tři roky vězení. (poš)

HradecKrálové

Podnik ocenil
nejlepší řidiče
Dopravní podnik Hradce Králové
ocenil řidiče a řidičky městské hro-
madné dopravy, kteří ujeli 250,
500 nebo 750 tisíc kilometrů bez
nehody. Z oceněných má nejvíce
ujetých kilometrů - 750 tisíc - Petr
Růžička, který jezdí už patnáct let.
Hranici půl milionu kilometrů pře-
konali Josef Holý, Petr Volf, Milan
Růžička Romana Seidlová a Eva
Kejřová, kteří s autobusy a trolejbu-
sy jezdí deset let. (poš)

Krkonoše

Pomozte loukám
od vlčího bobu
Správa Krkonošského národního
parku prosí o pomoc v boji proti lu-
pině mnoholisté, krásně kvetoucí
rostlině, která však představuje rizi-
ko pro luční druhy. Lupina, známá
jako vlčí bob, je původem ze Sever-
ní Ameriky. Její květenství plodí
velké množství semen. Dospělé
rostliny vytvářejí rozsáhlé porosty,
jde o invazivní druh. „Prosíme o
pomoc vlastníky luk a hospodáře.
Včasná seč omezí další šíření. Lupi-
nu je třeba sekat nejdéle v době,
kdy začne kvést. Také budeme rádi
za informace o jejím výskytu. A
když na svých túrách uvidíte kve-
toucí lupinu, klidně si ji utrhněte,
pomůžete krkonošské flóře,“ ape-
luje mluvčí Správy KRNAP Radek
Drahný na turisty. (poš)

14

MLADÁ FRONTA DNES ❘ středa 3. 6. 2020

Hradecký kraj
Hradec DNESNajdete nás i na Facebooku
facebook.com/HradecDnes

V areálu bývalé dvor-ské textilky Tiba Zála-bí vznikne centrums obchody za 200mili-onů. Zabere plochu 1,4hektaru a zaměstná nasto lidí.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Přestože v šestnáctitisícovém Dvo-
ře Králové nad Labem je už pět su-
permarketů, v dohledné době patr-
ně přibude další. Developerská spo-
lečnost Fuertes Development z Ku-
řimi plánuje na místě bývalé textil-
ky Tiba Zálabí vybudovat obchodní
centrum s prodejnou Lidlu, lékár-
nou a několika obchody. Projekt
vznikne na ploše 14 tisícmetrů čtve-
rečných. Nyní jej čeká proces EIA
posuzující vliv stavby na životní
prostředí, stavět by semohlo v příš-
tím roce.

Z dokumentů, které developer
úřadům předložil, vyplývá, že na
kraji průmyslové zóny mezi Alešo-
vou ulicí a Benešovým nábřežím
vzniknou tři jednopodlažní budovy
a parkoviště pro 210 aut. Více než
polovinu z 1,4 hektaru zaberou par-
koviště a chodníky.
Devadesát lidí ve dvou směnách
Prodejna potravin nabídne prodej-
ní plochu 1400 metrů čtverečných,
budova bude přes 70 metrů dlouhá
a 30 široká. V dalších dvou srovna-
telně velkých objektech bude záze-
mí pro deset menších obchodů. In-
vestor počítá s lékárnou, prodej-
nou oděvů, obuvi, drogerií nebo
elektrem. Obchodní centrum má
ve dvou směnách zaměstnat 90 pra-
covníků. „Máme stoprocentní obsa-
zenost. Když to všechno půjde
dobře, tak bychom příští rok v létě
chtěli začít stavět. V roce 2022 by to
mělo být hotové,“ řekl MF DNES
jednatel Fuertes Development Zde-
něk Přichystal. Pouze prodejna Li-
dlu vyjde na 90 milionů korun, cel-
kové náklady odhaduje na více než
200milionů.Společnost Fuertes Development

vznikla v roce 1994, obchodní
domy a centra realizovala v Brně,
Kuřimi, Ostravě nebo Kroměříži.
Spádovost šestnáctitisícového Dvo-
ra Králové skýtá podle jednatele
pro obchodníky zajímavý potenci-
ál: „Včetně okolních obcí se kom-
fortně dostaneme na třicet tisíc
lidí.“
Investor má smlouvy s Lidlem i s

ostatními firmami, pod smlouvou
má také pozemky v areálu bývalé
Tiby vlastněné společností Slezan
Holding. „Jakmile získáme územní
rozhodnutí, pozemky kupujeme,“
sdělil Zdeněk Přichystal. Územní
plán s komerčními objekty v této lo-
kalitě počítá. „Můžeme potvrdit, že
bychom ve Dvoře Králové rádi po-
stavili novou prodejnu,“ potvrdila
mluvčí Lidlu Zuzana Holá.Ve Dvoře by tak vzniklo obchodní
centrum podobného střihu jako v
nedaleké ulici 17. listopadu, kde je
Kaufland a několik menších prode-
jen. Na rozdíl od ostatních měst
jsou všechny velké supermarkety
ve Dvoře koncentrovány do centra
a jeho nejbližšího okolí. „Myslím si,
že je dobře, když se najde někdo,
kdo vymyslí smysluplný projekt pro

průmyslovou zónu, která byla dlou-
ho prázdná. Je pravda, že supermar-
kety máme v centru, ale s tím se
dnes už těžko dá něco dělat,“ řekl
starosta Dvora Králové Jan Jarolím
(ANO). Podle něj se výstavba vminu-
losti měla směrovat na okraj do prů-
myslové zóny Zboží.
Nekoncepční porcováníDvorský radní a architekt Ota Čer-
ný (Piráti) tvrdí, že zastavět pouze
část rozlehlého areálu po bývalé
textilce je chybou. Postrádá celko-
vou koncepci:„Investor měl nechat zpracovat
zastavovací studii na celé území.
Průmyslová zóna se nekoncepčně
porcuje. Potom se bude zase vymýš-
let, co udělat se zbytkem.“ Architek-
tonicky nejhodnotnější stavby po-
dle něj ve Dvoře Králové vznikly do
roku 1948 právě proto, že investoři
měli vizi pro větší územní celky a
podle ní postupovali.Krachující Tibu Zálabí koupila v
roce 2007 společnost Textil Invest
Group (dnes Slezan Holding) v kon-
kurzním řízení za 35 milionů ko-
run. O dva roky později ztrátová vý-
roba definitivně skončila. Novému

majiteli se nepodařilo najít zájemce
o průmyslové budovy, hlavní vý-
robní halu a okolí se proto rozhodl
zbourat. Demolice skončila v roce
2016.
O pozemky se zajímala radnice,

ale s vlastníkem sedmihektarového
areálu se nedohodla na ceně. Textil
Invest za zbořeniště požadoval sto
milionů, tedy téměř trojnásobek
sumy, za kterou nemovitosti původ-
ně koupil. Ještě v zimě 2015 semaji-
tel a město dohodli na společném
postupu při rozvoji areálu a vypra-
cování studie. V areálu jsou další
objekty, na některé je už vydán de-
moliční výměr.Výstavbou obchodního centra by
rozvoj průmyslové zóny, jejímž
symbolem je původní tovární ko-
mín, neměl skončit. Fuertes Deve-
lopment pro svůj záměr potřebuje
pětinu z celkové rozlohy.„Ve spolupráci s majitelem po-
zemků hledáme další možnosti, po-
dle mě by to například bylo ideální
místo pro akvapark. Musíme ale se-
hnat někoho, kdo ho postaví. Stej-
ně tak si zde umím představit byto-
vou výstavbu,“ naznačil starosta
Jan Jarolím.

Nedělní benefiční koncert P. S.
Online, který Police Symphony
Orchestra uspořádala v brou-
movském klášteře, dosud vynesl
na 530 tisíc korun. Sbírka trvá
do 14. června, polovina připad-
ne Agentuře pro rozvoj Brou-
movska, kterou ochromila pan-
demie. Na Facebooku PSOmá
hodinové vystoupení, v němž se
s muzikou potkal balet, brusle,
architektura i příroda výběžku,
už na 41 tisíc, na mall.tv okolo
sedmi tisíc. „Koncert tam bude
uložený, pokud se někdo bude
chtít kouknout zpětně,“ říká za-
kladatelka pětašedesátičlenného
tělesa, s nímž vystoupili zpěvač-
ky Vendula Příhodová a Hana
Hána (na snímku při odpolední
zkoušce), dále Janové Maxián a
Sklenář, klavírní virtuos Ivo Ka-
hánek či sbor Kácov. Zazněla Ele-
anor Rigby od The Beatles, Pavli-
cova Modlitba za vodu, šanson
Je suis malade, brechtovská ka-
baretní Zu Asche, zu Staub ze sé-
rie Babylon Berlín či muzika z fil-
mů Alenka v říši divů a Forrest
Gump. (mar) Foto: archiv PSO

HRADEC KRÁLOVÉ Letní kino
Širák v Hradci Králové zahájí sezo-
nu ve středu 10. června americkým
snímkem Neviditelný. Projekce po-
kračují každou středu, čtvrtek, pá-
tek a sobotu, v červnu od 21.30,
v červenci od 21 a v srpnu od 20.30
hodin. Ve volných dnech bude are-
ál k pronájmu. „Loňský rok byl nej-
lepší za posledních 19 let, co kino
provozujeme. Obliba letního kina
stoupá,“ řekl Miroslav Franc, ředi-
tel Hradecké kulturní a vzdělávací
společnosti, která kino provozuje.
Návštěva meziročně vzrostla o

300 diváků na loňských více než
5300. Největším tahákem jsou i na-
dále české filmy, zvláště komedie.
Nejnavštěvovanějším loňským

snímkem byl film Ženy v běhu, na
jedno představení dorazilo asi 500
lidí. „V červnu nabídneme 12 pro-
jekcí za každého počasí. Sezona
skončí koncem srpna. V září jsou
už chladné večery,“ řekla Julia Špal-
ková z letního kina Širák. Podle pro-
vozovatelů kina nebude problém
při dodržování přísnějších hygienic-
kých pravidel. „Areál je rozlehlý.
Budeme mít speciální spot před
každým filmem, kterým upozorní-
me na aktuální vládní opatření.
Jsme vybaveni potřebnými hygie-
nickými potřebami,“ řekla Špalko-
vá. Letní kino je v provozu od polo-
viny 50. let a má kapacitu na sezení
800míst, další místa jsou na travna-
tých plochách. (ČTK)

HRADEC KRÁLOVÉ Ještě předmě-
sícem si nikdo nedokázal předsta-
vit, že v červnu budemožné uspořá-
dat hudební festival aspoň pro ně-
kolik stovek lidí. Jenže vládní opat-
ření kvůli koronaviru se rozplynula
stejně rychle jako strach z pande-
mie, a tak se kromě sportovních
akcí probouzí i kultura.Přestože festival Rock for People
už na konci dubna ohlásil roční od-
klad na léto 2021, na hradeckém le-
tišti se podaří uspořádat alespoň tor-
zo přehlídky, jež už v lednu hlásila
vyprodáno. V sobotu 20. června se
ve Festivalparku bude konat „finá-
le“ pěti koncertů, tedy jakéhosi seri-
álu, který o pět dnů dříve začne
v Praze v areálu pivovaru Staropra-
men.
Projekt nese jméno Rock for Peo-

ple Home a kromě toho, že si vždy
omezený počet 300 fanoušků kon-
cert užije naživo, budou všechny za-
stávky k dispozici i na livestreamu
na internetové televizi Mall.tv.
„Nechtěli jsme fanoušky ani sebe

nechat čekat na festivalovou atmo-
sféru celý rok, a proto se vydáváme
za nimi. Věřím, že si koncerty Rock
for People Home užijeme jak naži-
vo, tak prostřednictvím streamu.
Kapacitu jsme museli z pochopitel-
ných důvodů omezit, s nákupem
vstupenek tak není radno otálet.
Doufáme ale, že se s námi diváci o
společný zážitek podělí, ať už bu-
dou sledovat přenos z obýváku, na
zahradě, nebo u táboráku. Těšíme
se na fotky i historky,“ říká Michal
Thomes, šéf festivalu Rock for Peo-
ple.

Série začíná 15. června, kdy na ná-
dvoří pivovaru Staropramen hraje
kapela Gaia Mesiah. V úterý je řada
na Plzni, kde v Prazdroji vystoupí
Pokáč a ve středu v Pardubicích rov-
něž v pivovaru koncertuje místní
skupina Vypsaná fiXa. Ve čtvrtek je
Kapitán Demo v Ostravaru a v pá-
tek 300 lidí v Kutné Hoře uslyší
pražskou formaci John Wolfhoo-
ker.
Finále tohoto turné bude 20. červ-

na v hradeckém Festivalparku. Na
scéně v hangáru se tu v klasických
festivalových setech vystřídá všech
pět zmíněných interpretů a dovnitř
už bude moci 500 fanoušků. Orga-
nizátoři slibují také doprovodný
program, pro držitele vstupenek
bude připravenomísto pro stanová-
ní a parkování. Vstupenky na jed-

notlivé koncerty budou stát 250 ko-
run, lístek na hradecký festival je za
850 korun včetně místa pro stan i
parkování.
Prozatím posledním festivalem,

který kapituloval a náhradní ter-
mín oznámí až po prázdninách, je
série HradyCZ včetně červencové
zastávky pod Kunětickou horou.
Naopak naděje se stále nevzdáva-

jí pořadatelé srpnového Artu Kus
Festivalu (20. – 23. 8.) na trutnov-
ském Bojišti, zatím až na 16. září je
posunutý Hradecký Majáles. Už
v sobotu se dokonce před hradec-
kým letním kinem konal Koncert
před branami, který nahradil pů-
vodně plánovaný festival Na jed-
nom břehu. Na čtyři interprety při-
šlo skoro 300 lidí.— Petr Záleský

Další obchodní centrumveměstě supermarketů
Tomáš Plecháčredaktor MF DNES

Orchestr užvybral přespůl milionu

Vrchlabí

Sochy a bílé obrazyAntonína KašparaNetradičně v parku vrchlabské gale-
rie Morzin se v pátek uskuteční verni-
sáž výstavy Sochy a bílé obrazy Anto-
nína Kašpara. Bude vystavena osm
metrů vysoká skulptura Cesta. Praž-
ský rodák je známý hlavně velkými
kovovými plastikami, které před
časem ukázal i na trutnovské akci So-
chy ve městě. Tvoří ale také drobněj-
ší díla z bronzu, sádry či kamene a
maluje obrazy. Vernisáž v 18 hodin
zahájí kunsthistorik Ivan Neumann,
výstava potrvá do 11. července. (top)

Žacléř

Práce horníků
Unikátní soubor černobílých foto-
grafií Wernera Schmidta, který do-
kumentuje práci horníků v býva-
lém dole Jan Šverma, ukáže výsta-
va v žacléřské galerii Pošta na Rý-
chorském náměstí. Doplní je skupi-
nové snímky pracovních part a hor-
nických kapel od různých autorů.
Vernisáž se uskuteční v pátek v 17
hodin. Výstava se koná u příležitos-
ti 450. výročí první písemné zmín-
ky o dolování uhlí na Žacléřsku. Po-
trvá do konce září. (top)

NovýBydžov
Ilustrátor usv. Jakuba

Novobydžovská Galerie u sv. Jaku-
ba zahájí sezonu výstavou malíře a
grafika Václava Junka (1913 - 1976),
jenž proslul hlavně jako ilustrátor
dobrodružných knih Jacka Londona,
Henryka Sienkiewicze, Julesa Ver-
nea, Adolfa Branalda nebo Františka
Běhounka.Vernisáž bude v sobotu v
15 hodin, výstava potrvá do 1. srpna.
„Při příjezdu se nenechte odradit zá-
kazem vjezdu do Metličanské ulice,
vjezd ke kostelu sv. Jakuba je povo-
len a zabezpečen, silnice je neprů-
jezdná až na konci města,“ vzkazují
provozovatelé galerie. (mar)

LázněBělohrad
Pod Zvičinoulouky a perníkSoučástí výstavy Pod Zvičinou lou-

ky v Památníku K. V. Raise v Láz-
ních Bělohradě představí v sobotu
Dana Holmanová své kouzelné per-
níkové zdobení, a to od 9 do 12 a
od 14 do 16 hodin. Za své umění zís-
kala ceny Nositelka tradic a Zlatý
kolovrat".(mar)

Letní kino Širák otevřesezonu 10. června Rock for (300) People: festival v hangáru

https://www.mall.tv/rock-for-people-home/rock-for-people-home-open-air-v-hradci-kralove-20-6-12-00
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Kampaň crossposty

Kampaň probíhala formou outdoor výlepu v centru Prahy, 
dále radio spoty a videospoty, bannery v online prostředí, 
newsletteru, byly publikovány a rozesílány tiskové zprávy, 
ze všech koncertů byly také publikovány reportáže (nejen) 
v hudebních médií. Evidujeme na osm desítek mediálních 
výstupů od celostátních (Blesk, Lidové noviny, MF Dnes, 
Aktuálně.cz, Český rozhlas, Deník, Evropa 2 aj.) i lokálních 
médií. Velký prostor byl Live Jukebox Tour / Rock for People 
Home věnován také na sociálních sítích.

Crosspostem livestreamů akci podpořily nejen pořadatelé 
a kapely, ale také místa konání - pivovary (Staropramen, 
Ostravar, Měšťanský pivovar v Kutné Hoře), dále hudební 
média (Fakker, Monstermusic, Musicserver, Klubovna, 
Needtohear) nebo Česká centra - New York, Stockholm  
či Brusel.
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Outdoor – CLV, A1 v Praze
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Online – část I.
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Online – část II.
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Videospot Radiospot
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https://www.youtube.com/watch?v=lzDu7BwBFLw




Report za mall.cz a mall.tv
ke stažení zde ▼

Powered by

https://docs.google.com/document/d/1CZ6PltXORCFL8Jsq2GHqdMSx-EmTMVoIOJAxAovyWZ8/edit?usp=sharing


děkujeme všem partnerům. Kontakt
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Ameba Production spol. s r.o.
Těšnov 1163/5
Praha 1 – Nové Město

Michal Thomes
michal@ameba.cz
tel.: 777 333 881

Pavel Kleník
pavel@ameba.cz
tel.: 602 339 301

https://www.youtube.com/watch?v=lzDu7BwBFLw

